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Lust till äventyr
Takdropp och ljusare dagar. Nu börjar årstiden då det
spirar, växer och knoppar. Pånyttfödelsens tid. Livet
kommer tillbaka. Sprittande vårkänslor i maggropen.
Otålig längtan att springa ut och omfamna våren.
Hälsa den välkommen tillbaka efter en lång vinter.
– Äntligen!
Våren är startskottet för vad som komma skall.
Alla äventyr och upplevelser. Vi tar med dig till gökotta på Finnhamn, dyker efter åländska vrak, bor
i trädkoja utanför Trosa, upptäcker Dalarö skans,
följer bygget av en plåtbåt, hittar ett fågelparadis i
Forsmark och låter havets vågor vid Kullens fyr, alla
äventyrslystnas Mecka busa med oss.
Gunnika Isaksson-Lutteman fyllde fjolåret med
hela 52 äventyr. Ett nytt varje helg. Tillsammans
med sin hund Diesel. Hon gjorde vad de flesta av
oss drömmer om men alltför sällan förverkligar.
Klättrade i berg, surfade på vågor, paddlade kajak,
testade bågskytte, red islandshäst, fjällvandrade,

s
åkte långfärdsskridskor på Göta kanal och cyklade
hela Roslagsleden. Drivkraften har varit att komma
närmare naturen.
I vårens nummer bjuder vi även på lite kultur
och uppmärksammar författaren August Strindberg
apropå 100-årsjubileumet i år. Vad hade skärgården
för lockelse på honom? Vilken ö blev han mest
förälskad i? Vart ville han aldrig mer återvända?
Till vilken ö var han inte ens välkommen tillbaka?
Vi följer hans spår i olika arkipelager.
En annan känd poet och författare med koppling till skärgården (och en av öarna Strindberg
bodde på), är fjolårets Nobelpristagare i
litteratur – Tomas Tranströmer. Ni som
missade århundrandets, årtusendets och
kanske den enda Nobelfesten någonsin
på Runmarö, kan läsa om den på sidan
76. Så håll till godo vi önskar er trevlig
läsning och mycket nöje. / redaktionen

ansvarig utgivare o. redaktör Josefin Ekberg, je mediaproduktion
pl 2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
fotograf Roine Karlsson frilansreportrar Misse Ljungström / Hans Brandt / Mats Wigardt
krönikör Robert Sjöblom omslagsfoto Timo Ahomäki
art director Eva Englund illustratör Lars Holm / Johanna Östergren annonsproducent Magdalena Lindelöw
annonssäljare Josefin Ekberg, 0709–701 901 / Gittan Ahlm, 070–331 75 01, Annica Norström, 070–241 20 95
tryckeri Printall, Estland distribution 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter)
via annonsörer, turistbyråer, hamnar, hotell, krogar, butiker, båtar, informationsbodar och vänthallar m.fl. MagasinSkärgård är en fristående produkt. För ej beställt material ansvaras ej. Medlem i
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Vårvindar friska
sid 6
På Finnhamn satsar man på årstiderna. En helg
i maj firas Vårvindar med gökotta och guidad tur
i naturen. Lyxorkestern spelar på Adam och Evas
äng till glatt fågelkvitter. Det bjuds på gott om
god mat och drycken björksav som sägs ha föryngrande effekt.
Fästning blir festvåning
sid 18
Som en upp-och-nedvänd kastrull ligger Dalarö
Skans på en alldeles egen ö i farleden utanför
Dalarö. Förr en viktig försvarsanläggning. Idag
slamras det med kastruller i köket för att fixa
middagar till konferenser, fester och bröllop.
Båt byggd av plåt
sid 26
Vår fotograf Roine Karlsson fick följa bygget av en
Alukin c750. Från plåt till sjöduglig båt. I en bildserie beskrivs hur »det mäts, måttas, kapas, bockas,
svetsas, borras, mailas och målas«. Beställaren kan
följa bygget via nätet och facebook. Båten blir klar
lagom till båtmässan Allt för sjön i mars.

Vraken på Ålands botten
sid 36
Åländska havsbottnar är ett paradis för dykare.
Tack vare sträng lagstiftning är vraken intakta
med mycket fynd kvar ombord. Dykare kan se
spår av liv som fick ett abrupt slut. Som en kvarlämnad kaffemugg på bryggan.
Kojan i trädkronan
sid 44
Alla har vi varit barn. De flesta har väl någon
gång drömt om att bo i en trädkoja. Inte alla förverkligar den. I Lagnö utanför Trosa finns en att
hyra. Högst upp i en lönn. En picknick-korg full
av godsaker hissas upp i ett snöre.
Fåglarnas konstgjorda sjö
sid 58
I Forsmark tar man tillvara det varma kylvattnet
från kärnkraftverken. I en konstgjord sjö runt ett
antal skär har byggts en »biotestsjö«. Med temperaturer som konstant ligger tio grader varmare
än i havet. Fåglarna stortrivs i vattnet. Året runt.
Din SkärgårdsGuide

sid 85

HYR UT DIN STUGA
Efterfrågan är stor på trevliga stugor i
Stockholms skärgård och Roslagen.
Vi ordnar all hantering kring uthyrningen. Vi är ett familjeföretag som bor
och verkar i skärgården. Hör av dig
för ett förutsättningslöst samtal.

5 magasinskärgård vår2012

HYR STUGA

Vi hjälper dig hitta huset som passar
dig. Välkommen med din förfrågan.
www.lscab.se
08-542 424 01

Finn våren
på Finnhamn
Friska »vårvindar« blåser på Finnhamn. Med gökotta, naturvandring, god mat och levande musik firas att våren är här.
På Adam och Evas äng väntar en överraskning. Vid slutet av
Kärlekens stig. text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»

»Alla våra sinnen är med.
Ögonen fröjdas av årstidens
nyvakna blommor. Violer, gullvivor,
vitsippor och liljekonvaljer.«
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Finn våren på

»

finnhamn

Fredagkväll. När vi kliver av
Waxholmsbåten står en fyrhjuling med släp och väntar på vårt
bagage. En trevlig ung man hjälper artigt
några äldre damer med deras väskor. Efter
en kort promenad till vandrarhemmet får
vi nyckeln till vår röda lilla stuga. 2 b. På en
mossbeklädd kulle med vitsippor och lingonris. Det duggar i luften och på gårdsplanen grillas det korv. Mysigt att stå under ett
paraply och vänta på sin korv. För att sedan
gå in i värmen och äta upp den.
Efter en god natts sömn följer vi med
på en på grund av vädret sen gökotta. Det
hänger regn i luften fortfarande. Men det gör

inget. Naturen luktar godare då. Tillsynsman
Lars Westling är ciceron på vår vårvandring.
Han berättar passionerat om fåglar, växter
och rävungar. Med sin kikare i högsta hugg
är han snabb att upptäcka saker som sker.
– Här kommer en kul grej. Titta. Fiskgjuse, säger han och pekar upp i skyn.
Vi går och lyssnar efter alla ljud. Bofink,
lövsångare, talgoxe, mygg. Ingen gök dock.
Alla våra sinnen är med. Ögonen fröjdas av
årstidens nyvakna blommor. Violer, gullvivor, vitsippor och liljekonvaljer. Ute på en
udde stannar vi till och lyssnar.
– Aooo, hör vi.
I våra kikare ser vi en flock ejdrar vid en

kobbe i närheten. En stilig sjöfågel. Särskilt
gudingarna. Vi matas med kunskap av den
naturintresserade tillsynsmannen.
– Här i mellanskärgården finns det fortfarande ganska gott om ejder, berättar han.
– Grågåsen har ökat otroligt mycket.
Mer än skarv, fortsätter han.
– Vi hör inte trut så mycket längre. Det
är förvånande. Och minken och svärtan har
försvunnit, får vi veta.
Vi går till en äng. Den är Lars mäkta
stolt över. Här växer hela 300 stycken tibast.
Medan vi vandrar vidare ber han oss lyssna
efter rävungarna som brukar käbbla med
varandra. Vi ser deras lya men inga rävar.

»Efter en god natts sömn följer vi med på en på grund av
vädret sen gökotta. Det hänger regn i luften fortfarande.
Men det gör inget. Naturen luktar godare då.«
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»I våra kikare ser vi en flock ejdrar vid en kobbe
i närheten. En stilig sjöfågel. Särskilt gudingarna.«

Efter en stund stannar vi till för att titta på
vad de flesta skulle kalla mossa. Men det är
fönsterlav. Några vietnamesiska kvinnor blir
helt betagna och lägger sig ner på marken för
att studera och känna. Så noga att de håller
på att tappa bort gruppen när den går vidare.
Magiskt ögonblick
Efter den uppfriskande gökottan blir vi
bjudna på lunch. Ugnsbakad flundra med
champinjoner, tomat, brynt smör och potatis. Finnhamn är känt för sin goda mat. Ulla
och Rolf Andersson som sedan 1987 driver
krogen och vandrarhemmet med varm
hand har stort intresse för matlagning.
På eftermiddagen blir det en ny guidad
vandring. Vi går till Kärleksstigen. Ulla och
Rolf följer med. Det här vill de inte missa.
Vi stannar till för att titta på ett märkligt

träd. Det behövs inte mycket fantasi för att
se en kvinnokropp som spretar med benen
i vädret och inbjudande visar sitt sköte.
När vi fortsätter på den romantiska stigen
hör vi plötsligt ljuv musik tillta i volym.
Snart ser vi var ljudet kommer från. Där
vid orkidéen Adam och Eva står Svenska
Lyxorkestern och spelar. Violin, dragspel,
tvärflöjt och gitarr. Låten heter kort och
gott Adam och Eva.
– Det är förmodligen den färskaste låten
ni hört, säger Anders Forsslund på dragspel.
– Vi skrev den för en kvart sen, avslöjar
han.
Solen börjar bryta fram. Fåglarna körar
till musiken. Phan Thuy Khang från Vietnam blir så glad att hon spontant börjar att
dansa. Vi andra sitter i gräset och insuper
atmosfären. Allt känns magiskt. Man vill

stanna tiden. Ett ögonblick att minnas
resten av livet. Det här är lycka. Musik,
blommor, fåglar, sol, dans, glädje, vänner.
Med ett ord. Det är »VÅR«.
Vi fortsätter vår upptäcktsfärd och går
förbi »Paradiset«. En lagun där det brukar
vara tjockt med båtar sommartid. Nu är det
desto lugnare. Vi kommer till Idholmens
gård. Jorbrukaren Martina Högberg petar
ned potatis i jorden med en sorts »planterarmojäng«, en sån som man brukar plantera skog med. Hunden tittar på. Hönsen
och korna likaså. I en liten gårdsbutik köper
vi ekologiska ägg och hemmagjord vinäger.
Det finns ingen expedit (hon har fullt upp
med potatisen) så vi lägger pengarna i ett
skrin. Något kvitto kan vi glömma. Nu är
vi på landet.
På väg tillbaka går vi förbi vänninorna

»Allt känns magiskt. Man vill stanna tiden. Ett ögonblick
att minnas resten av livet. Det här är lycka. Musik, blommor,
fåglar, sol, dans, glädje, vänner.«
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Finn våren på

finnhamn

»När vi fortsätter på den romantiska stigen
hör vi plötsligt ljuv musik tillta i volym.
Snart ser vi var ljudet kommer från.«

Finn våren på

finnhamn

Eva Karlsson och Ingalill Gardemar som
vilar benen efter den långa vandringen.
– Vi har betällt taxi. En fyrhjuling kommer snart och hämtar oss, säger de rara
damerna.
De lärde känna varandra som lärarkollegor på 60-talet. Ingalills son Peter spelar
violin i Lyxorkestern.
Storslaget slut
På kvällen blir det en underbar trerätters
middag och mer underhållning av Lyxorkestern. De går från bord till bord och
spelar våra önskelåtar. Allt kan de duktiga
musikerna. Från Smoke on the water, Fly
me to the moon till Air av Bach. Stämningen är på topp, folk dansar och ler. När
vi tror att nu kan det inte bli bättre (man
ska lämna festen när den är som bäst) hin-

drar som tur är Ulla oss från att gå därifrån.
– Ni måste stanna till »Le grande finale«,
säger hon med något löftesrikt i blicken.
Och vi får valuta för att vi stannade kvar.
När violinisten Peter Gardemar river av den
ungerska låten »Csárdás« i ett tempo som
man inte trodde var möjligt. Det känns som
om taket ska lyfta. En av musikerna börjar
spela på allt han kommer åt. Ulla är uppe
och dansar. Alla blir helt tagna av den smittande spelglädjen. Oj, hur ska man kunna
landa efter det här?
Tillbaka på vandrarhemmet slår vi oss
ner för att se populära Eric Saade komma
på tredje plats med sin låt Popular i Eurovision Song Contest. På televisionsapparaten.
Raka motsatsen till den intima och extatiska
musikupplevelse vi nyss erfarit. Lyxorkestern
vinner. Lätt. Douze points, twelve points.

På söndagen har vi lite tid över innan båtresan hem. Vi ger oss iväg för att ro fram och
tillbaka till grannön Ingmarsö med den roddbåt som finns till utlåning mellan öarna. Då
får vi höra den gök vi saknade på gökottan.
– Koko, koko, koko, hörs det. Från väster.
Västergök – bästergök. Ja, det stämmer.
Det blev ju en »bästerhelg«. I vårens tecken.
Senare vid ångbåtsbryggan får vi en trevlig
pratstund med Bajenfanet Per Andersson
från Enskede.
Vad tycker du har varit det bästa med
helgen?
– När de spelade för oss vid Adam och
Eva. Det var så oväntat, svarar han.
Och vi håller med. Men Le grande finale
var också häftigt. Och alla härliga människor man träffat. Fåglarna. Naturen. Ja, till
och med duggregnet var skönt. ❧

»Koko, koko, koko, hörs det. Från väster. Västergök –
bästergök. Ja, det stämmer. Det blev ju en ›bästerhelg‹.«
12 magasinskärgård vår2012

Roslaget
Foton: Österåkers GK – utsedd till Årets Golfklubb 2011.

Välkommen till
Roslaget 2012

10

Roslaget är golfveckan för dig
som vill kunna njuta av flera
olika golfbanor i trevligt sällskap
och vacker skärgårdsmiljö.

ÖREGRUND
ÖSTHAMMAR

9

Spela golf från Vaxholm i söder
till Öregrund i norr! Upplev en
vecka fylld av evenemang,
festligheter och givetvis en
massa golf.

GRISSLEHAMN
HALLSTAVIK
VÄDDÖ

8
6

Prisbordet är gediget med resor
och upplevelser från lokala och
UPPSALA &
internationella sponsorer
partners.
Roslaget går av stapeln den
27-30 juni.
Anmälan görs på
www.roslagengolf.se
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1. waxholms gk

6. burviks gk
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7. lisinge gk

3. åkersberga gk

8. väddö gk

4. ljusterö gk

9. hallstaviks
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Roslagens egen reklam & kommunikationsbyrå, turismkonsult, researrangör,
AnnicA
norström
nätverkare och PR-makare.
Kreatör
bakom Roslagens nya turistbroschyr.

AnnicA norström
+ 46 70 241 20 95
+ 46
70 Herrgård,
241 20 95
Öppen skärgård för alla, Allt om matannica@roslagenco.se
Resor,
Skebo
Kistamässan, Roslagssamarbetet, Visit Roslagen, Helhetskommunikation,
www.roslagenco.se
Förskoledagarna, Nordostkommunerna,
Wira Bruk, Expo Partner samt ett stort antal turismföretagare och kreatörer i Roslagen.
annica@roslagenco.se
Vi stödjer gränslösa aktörer
som Jättelångt
och Läkare utan gränser.
www.facebook.com/roslagenco
www.roslagenco.se
www.facebook.com/roslagenco
www.roslagenco.se www.facebook.com/roslagenco
+46 70 241 20 95

Bland våra samarbetspartners och kunder finns Magasin Skärgård, Roslagens Sparbank, Roslagskonferens, Roslagsleden, Norrtälje kommun,

Kommunikation - PR - event - idéturism
Kommunikation - PR - event - idéturism
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Ny fritidsresort på Åland
I Käringsunds fiskeby på Åland erbjuds exklusiva fritidshus med året om-standard nära
stranden till försäljning eller uthyrning. Strandby är en ny typ av fritidsresort där man
kan hyra ut sitt hus när man själv inte nyttjar det. Man kan välja en flexibel private
modell eller en fastslagen business modell med garanterad avkastning.
I inledningsfasen finns nio villor vid strandkanten. I framtiden ska det även byggas
i skogsomgivningarna. Inspiration till husen har hämtats från åländska sjöbodar med
färgskala från Ålands natur. Interiört är de planerade så att havet ständigt är närvarande genom stora panoramafönster. På husets terrass som vetter mot sjön i väster med
kvällssol finns grillplats under tak.
Käringsund på Eckerö är känd för exotisk natur, idyllisk fiskeby med ett jakt- och
fiskemuseum, krogen Bodegan i en av sjöbodarna, ett vilthägn med safari, en fiskaffär,
camping och konferenscenter samt att det var här delar av filmerna om Saltkråkan
spelades in. Mer information om fritidsresorten finns på www.strandby.ax / je

Matbok från
Svenska
Högarna

Detta är både en
kokbok och en spännande skildring av livet
på en av Sveriges mest
svårtillgängliga ögrupper.
Tillsynsmannen och kocken Sarah Anderin
bor med sin familj på Svenska Högarna
längst ut i Stockholms skärgård. Med en
fyr som enda granne
och med många
sjömil till närmaste
matbutik har Sarah
blivit en mästare på
att planera matinköp,
improvisera menyn
och ta vara på allt
som växer i trädgårdslandet. Hennes
recept följer årstidens
rytm och präglas av
skärgårdens råvaror
och möjligheter.
Boken är Skärgårdsstiftelsens vänbok
2012 och är klar till båtmässan »Allt för
sjön« i början på mars och skickas då ut
till alla stiftelsens vänner.
FörFattare: Sarah Anderin
Foto: Per Ranung Förlag: Max Ström
Cirkapris: 199 kr isBN: 9789171262417

Konstrunda på Värmdö
Den 12-13 maj håller drygt 30 konstnärer
öppet hus i sina ateljéer, sjöbodar, lador
och andra utställningslokaler. Konstnärerna
står för stor bredd vad gäller tekniker och
material med konstnärliga uttryck. Mer information finns på www.varmdokonstnarer.se

tax i skinn, 368 kr. Säljes hos Linneladan,
Penningby. www.linneladan.se

»Visste du att … sillgrisslans ungar hoppar innan de kan
flyga och överlever till 99 % ett fall på upp till 60 meter.«

DROTTNINGGATAN 7, VAXHOLM, +46 (0)703 725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se
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Bröllop & Fest
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176 - 4 0 6 0 9
www.radmanso-bygdegard.se

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com
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0176-404 99
www.lidövärdshus.se

STJÄRNVRETENs

Bedfyra
& Breakfast
rum

Bo hos oss eller kom och bada i vår

Fyra rum
& en
gäststuga.
vedeldade
badtunna!

0176-146Bo
83 & hos
070-333oss
93 38,
www.stjarnvreten.se
eller
kom

ENSKÄRS
SJÖTRANSPORT
070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

och bada i vår nya
vedeldade tunna!

Tel: 0176-14683 & 070-3339338 | www.stjarnvreten.se

Vi hjälper dig med det du
inte hinner med. Städa, skotta snö,
putsa fönster, klippa gräs m m.
Tel: 070–425 25 26, 0176–160 27

telefon 0176 – 440 50
jussi@kapellskaret.se
www.kapellskaret.se

0739-526 189
www.parlmakeriet.se

Välkommen till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland, mitt i Roslagen
Hällristningen i Kapellskär är från
1752 då kung Adolf Fredrik och
hans mannar låg och väntade på
väder för att segla till Finland.

megafon
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mellan båT och brygga
när du sTiger av
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Gammalt blir nytt
På Rindö har en av de gamla kasernerna fått nytt liv. Sedan 2005,
när de sista resterna av Vaxholms kustartilleri flyttade till Berga, har
kasernerna ekat tomma i den salta havsvinden. Men nu har den klassiska kasern 3 förvandlats till moderna bostäder med skärgårdsidyllen som närmsta granne.
Många är dem som har gjort allmän värnplikt med de gula sekelskiftsbyggnaderna som bas. Men nu är uppställningarna på gårdsplanen ett minne blott, en levande skärgårdsmiljö växer sakta fram
där gammalt möter nytt i en harmonisk balans.
42 drömlägenheter med utsikt över Rindö Hamn står nu klara.
De nya Rindöborna flyttade in i slutet på november, men än finns
några lägenheter kvar för den som är sugen på att bo i en idyll.
För mer info kontakta ilivesthlm: mattias@ilivesthlm.se

Waxholmsbolagets båtar går varje dag året runt. Likt SL:s
tunnelbana fast till sjöss, hämtar vi Ramsöbarnen till skolan,
kör ut mjölken till alla skärgårdshandlare och ser till att
Johansson på Harö får sin tidning. Det är bara att kliva
ombord och följa med när du har lust. Resan kostar på sin
höjd några hundralappar – men upplevelsen är ovärderlig.
Waxholmsbolaget är en del av Stockholms kollektivtrafik. Enstaka biljetter
köper du ombord. De kostar 45–130 kr beroende på resans längd. På våra
terminaler kan du även köpa Periodkort 750 kr (30 dagar), Båtluffarkort
420 kr (5 dagar) och Kontantkort 750 kr (laddas med 1000 kr).

Östhammars nya oas
Sjötorget i Östhammar får en ansiktslyftning och förväntas bli ortens
nya stolthet. En väl nyttjad park för rekreation, nöje och samvaro. Här
ska byggas faluröda handelsbodar vid vattnet. Det blir café, restaurang,
musikpaviljong, nya bryggor, stensatt torg, stråk, gångbro, entréer och
plats för tillfällig utomhusscen.
Parken får nya möbler, soptunnor och belysning. Det ska planteras träd
och perenner. Lekparken utvecklas för att locka även äldre leksugna. Det ska
bli boule, pingisbord, schack, utomhusgym och konst. Vild äng och fruktlund
står också med på listan. Det har redan dragits nya vatten- och avloppsledningar. I sommar börjar man stensätta torgytan vid hamnbassängen.
– Sjötorget har stått orört så länge och det blir roligt att vi kan börja
använda torget till olika evenemang, att det får en funktion. Här ska alla,
barn och vuxna, invånare, turister och företag kunna samlas, säger Ewa
Hjerstedt, ansvarig för handelsutvecklingen i Östhammars kommun.
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Skärgårdsweekend

Kurser om Roslagen

Paketpris från 1.595:-

Bokknuttippså

foto: per björkdahl

foto: roine karlsson

Allt fler väljer att gå olika kurser för att bli Roslagsambassadör. Den
21 mars blir det en om Det goda värdskapet – Norrtälje. Den 9 maj
medeltida riksvägen via Väddö och Singö. Den 19 maj Österåker
– från forntid till nutid. Den 25 maj avhandlas Roslagens kust och
skärgård. Även i sommar blir det
kurser i norra och södra Roslagen.
Den 3 juni upptäcker man Öregrund
och Gräsö. Den 15 juli handlar det
om Östhammar och en båttur i norra
skärgården. Den 18 augusti om vallonbruken med Forsmark, Dannemora
och Österbybruk. Den 25 augusti sker
Vaxholmsturen och den 15 september
fästningsturen. Missade du teoridagen
i februari har du möjlighet att »bocka
av« kursen om turism, kultur och historia den 6 oktober. Slutligen
koras de nyblivna Roslagsambassadörerna den 17 oktober på Rånäs
slott. Det krävs sju kurser för att kvalificera sig. Priserna varierar från
250 till 550 kronor per kurstillfälle. Då ingår utflykt med guide och
måltid. Mer information och anmälan på www.roslagen.se

Viktiga
knopar

Redan pärmen
Slå
re.
till denna bok
ö
n
s
t
t
e
inspirerar till att
slå knopar med
det rep, snöre eller
tamp som ligger där.
Eller heter det tågvirke? När man
öppnar boken upptäcker man att
det faktiskt är så praktiskt ordnat
att det går att öppna en lucka och
plocka ut »snöret«. Underbart. Här
har man tänkt
till. Boken är
väldessutom väl
digt fint gjord
formmässigt
med bilder och
symboler som
visar i vilka
sammanhang
just den knopen
är ypperlig att
använda. Det kan vara camping,
klättring, fiske, segling, scouting
eller bara lek. Man lär sig inte bara
att knyta bästa knopen utan även
trolleritrick och att göra en repstege eller en snygg matta. Detta är
en rolig och användbar bok. Som
present och till sig själv. För de
som vill pyssla lite med händerna,
imponera på vännerna eller lära sig
överleva i vildmarken. Med smugglarstek, magisk knut, apnäve och
så vidare. 70 knopar totalt. / JE
titel: Viktiga knopar
FörFattare: Neville Olliffe,

Madeleine Rowles-Olliffe
Förlag: Norstedts
aNtal sidor: 144 Cirkapris: 99 kr
isBN: 978–91–1–303695–3

Weekend med smaktema
Nu blir det extra spännande att koppla av med en skärgårdsweekend på Djurönäset. Varje helg under 2012 erbjuder
vi utvalda smaker i en spännande meny som köksmästaren
komponerar. Vår sommelier sätter ihop ett passande vinpaket som tillsammans med menyn ger extra goda smaksensationer. Till Djurönäset kommer du från Stockholm med
buss eller bil på bara 45 minuter.

Gastroweekend
En weekend som är en lustfylld njutning för öga, gom
och själ – en total upplevelse
av doft, smak och kunskap.
Inspirerande föreläsare och
skickliga kockar, femrättersmeny på helgens tema, logi i
dubbelrum och barmingel.

Briggen Tre Kronor
räddar Östersjön
Under åren 2012–2014 driver
Briggen Tre Kronor AB projektet »Hållbara Hav« för
att skapa ett hållbart och
friskt Östersjön. Man samarbetar med ett stort antal
partners från briggens gudmor Kronprinsessan Victoria
till forskare, näringsliv och
olika intresseorganistationer. För att samla medel till
Östersjösatsningen erbjuds
intresserade att köpa aktier.
Som tack får man dessutom
en tavla med skeppet och en
eller två platser på seglatsen
»Hållbara Hav Segling 2012«.
Samt en modell av fartyget
för de som satsat mest. Det
handlar om 20 000 kronor för
40 aktier och 100 000 kronor
för 200 aktier. I höstas gick
entreprenören Nils Bergström
in med 1 miljon kronor. Mer
information finns på
www.briggentrekronor.se

fr.1.995:-

Spaweekend
Unna dig en lyxig peeling
med massage, skäm bort din
hud med en ansiktsbehandling eller koppla av med ett
härligt kurbad. Njut tillsammans av god mat och koppla
av i skärgårdsnaturen.
fr.1.795:Samtliga priser är per person, inkl moms, i dubbelrum

08-571 490 00 www.djuronaset.com
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»Utsikten över farleden är magnifik, 360 grader med
vita segel, glittrande bogsvall, ulliga moln och skränande
måsar som konstflyger över kobbar och skär.«
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Fest på skansen
I drygt 250 år har Dalarö skans vakat över sjöfarten till
och från Stockholm. Som en upp-och-ner vänd kastrull
syns det gamla försvarstornet på långt håll. Men några
stridigheter har skansen aldrig dragits in i och numera är
det mestadels festglada besökare som angör bryggan.
text: mats wigardt foto: bosse lind

»
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da l a r ö

»

Bröllop i kolerans spår

i det vita
tältet längst upp på resterna av
försvarsmuren. Thomas Fahlander och Ida Belinder övervakar att glas,
tallrikar och bestick hamnar i räta rader på
de nystrukna dukarna.
Utsikten över farleden är magnifik, 360
grader med vita segel, glittrande bogsvall,
ulliga moln och skränande måsar som
konstflyger över kobbar och skär.
Men det är inte för de uppsluppna festerna
eller vackra skärgårdsvyerna som Dalarö skans
en gång blev till. Då var det av rädsla för
angrepp mot stormaktstidens Sverige som
tanken på en försvarsanläggning utanför
Dalarö föddes.
Under 1600-talet låg den svenska örlogsdet dukas till Fest

flottan för ankar i Dalarö. Här passerade
också den sydliga farleden in mot huvudstaden. Det beslutades därför att det fanns
behov av att skydda hamnen och säkra
farleden med en försvarsanläggning på
Stockskäret, Dalarö skans.
Byggnationerna inleddes redan 1656.
Men det skulle dröja nästan hundra år
innan arbetet var färdigt.
Då fanns här ett bastant och bestyckat
försvarstorn, ett hus åt kommendanten och
bostäder åt skansgarnisonen. Dessutom uppfördes skyddsvallar och befästningsverk som
skulle försvåra en eventuell stormning av
fienden.
Med åren tillkom fler byggnader på skäret, som bageri, smedja, förråd, prästställe

samt en optisk telegraf som användes för
skicka meddelanden mellan öarna i skärgården.
Livet på skäret kunde nog vara både hårt
och isolerat. Men några stridigheter med
främmande makts soldater blev garnisonen
aldrig inblandad i.
Däremot hade man från Dalarö skans
god uppsyn över sjöfarten och man spelade
därför en viktig roll för tullverksamheten.
Dalarö skans fungerade även som karantänstation under 1800-talets koleraepidemi.
Strax invid Stockskäret finns på ön Kycklingen en kyrkogård som påminner om de
öbor som miste livet när koleran slog till.
När garnison och batteri flyttades till
Vaxholm 1854 upphörde Dalarö skans att

»Nu är det istället fruktfat framställda på de rustika borden,
sittvänliga soffor med puffiga kuddar … och i bröllopssviten
står sängen bäddad och champagnen ligger på kylning.«
20 magasinskärgård vår2012

»Jag är den som kan ön
bäst och mest. Vi har en
hel ö att sköta, det är
absolut inte som att arbeta
på en restaurang i land.«

da l a r ö

»Och utanför fönstren ständigt denna
närhet till havet. Med den livligt trafikerade farleden på armlängds avstånd.«
ingå i landets försvar. Sedan dess har sjövärnskåren i många år använt skansen för
undervisning och övning.
Och idag är Dalarö skans klassat som
statligt byggnadsminne, med Bockholmen
Hav & Restaurang AB som hyresgäst. På
dagordningen står evenemang, restaurang
och konferens.
Från bryggan nedanför den mur som
en gång skulle hålla besökare på behörigt
avstånd tar vi en dammig grusstig upp mot
borggården.
Rikliga lämningar efter öns två getter
har samlats mellan stenarna. Och hållare
för marschaller skvallrar om festglada höstkvällar med många muntra besökare.
Bakom de metertjocka stenväggarna i

kommendanthuset har tiden delvis stått
still. Breda golvtiljor, kakelugnar och smala
fönstergluggar bidrog till att hålla vinterstormarna ute.
Nu är det istället fruktfat framställda på
de rustika borden, sittvänliga soffor med
puffiga kuddar lockar till avspänd samvaro
och i bröllopssviten står sängen bäddad och
champagnen ligger på kylning.
På väggarna smidesdetaljer och levande
ljus, i en bokhylla hittar vi lämpligt Maria
Wines »Berättelser för Eros«. Genom fönstren havsutsikt och vågblänk.
– Det har blivit väldigt populärt att vigas
på Dalarö skans, berättar Ida Belinder och
bjuder på kaffe och bulle under en paus i
festbestyren. Eller att vigas i Dalarö och festa
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här. Och i juli har vi grillkvällar med musik då
vi tar hit gäster med ribbåt från Hotellbryggan i Dalarö.
Ida konstaterar att det är svårt att slita
sig från Dalarö skans. Hon är bosatt på
ön stora delar av sommaren, kom hit som
servitris 2007, blev förälskad i den karga
miljön och är numera husfru, med ansvar
för allt som har med arrangemangen att
göra, från dukning till dekoration.
– Jag är den som kan ön bäst och mest,
konstaterar hon sakligt. Vi har en hel ö att
sköta, det är absolut inte som att arbeta på
en restaurang i land.
I Stenvillan, på Stockskärets norra udde,
finns logimöjligheter för 17 personer. De
luftiga och svala sovrummen används ofta
av bröllopsparens familjer. Och även här
skålar med frukt på de gamla slagborden.
– Jo, det är mitt verk, medger Ida. Jag
gillar det, tycker det känns fräscht med
färsk frukt.
I Stenvillans olika rum finns också
rikligt med gamla föremål samlade. En
barnstol med många lager färg. En gungstol. En trampsymaskin. En gammal säng.
Glasflaskor, vackert kakel och emaljtavlor.
Dekorativt och fantasifullt.
Och utanför fönstren ständigt denna
närhet till havet. Med den livligt trafikerade
farleden på armlängds avstånd. En familj
gäss med sina ungar vandrar målmedvetet
iväg genom det torra gräset för att ta ett
kvällsdopp. Några barn i orangea flytvästar
leker på klipporna.
Fortfarande lockar Dalarö skans till
besök. Åtminstone så länge som spöket
som lär bo i ett av rummen lämnas i fred.
– Han, eller hon, gör ingen förnär, lovar
Ida. Men riktigt säker kan man ju förstås
aldrig vara … ❧
Fakta
Dalarö skans förvaltas idag av Satens
Fastighetsverk. I farvattnen intill skansen finns
många fartygsvrak, bland annat amiralskeppet Riksäpplet. Enligt sägnen ska en sjöman
under en storm även ha tappat en säck i
vattnet som innehöll lönen för hela svenska
flottan.
Se även www.dalaroskans.se och www.sfv.se
och klicka vidare till Dalarö skans.
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Vi kan södra skärgården
Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Dalarö »Paradisets port«

Dalarö är Haninges kommuns äldsta tätort, ursprungligen ett gammalt lots- och tullsamhälle. Dagens Dalarö präglas till stor del
av den bebyggelse som tillkom i slutet av 1800-talet, då samhället utvecklades till en populär sommarort för stockholmare. Den
kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen är av riksintresse. Dalarö med omgivande Schweizerdalen, Smådalarö och omgivande öar
har en befolkning på cirka 2 700 personer.

Välkommen till Dalarö öppet året runt!
Dalarö Gästhamn
Hotellbryggan

Macken
Tullhuset
Museum/Turistbyrå

Våffelstugan

Endast 40 km från Stockholm C
ligger Dalarö, en skärgårdsidyll
med anor från 1600-talet.

Dalarö torg

På Dalarö kan du äta, bo och konferera året runt. Här finns gästhamn med seglarskola, kajak- och
ribbåtcenter. Här kan du spela golf och tennis samt minigolf, och vi har Stockholms bästa väder.
Vi har öppet året runt. Aktuell information med öppettider hittar du på www.dalaro.se/oppetaretrunt
Kontakta Dalarö Turistbyrå på tel 08-501 508 00 för guidade besök i historiens och Strindbergs spår.
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Våren
rullar
igång

»

Ute på vår skärgårdsö gör den
efterlängtade vårsäsongen äntligen sin entré. Det glittrar
inbjudande i vikarna. I öns enda och välsorterade affär slåss stressade båtägare om
kvarvarande penslar, slippapper och giftfri
bottenfärg. Alla vill kunna skryta med att
»vi sjösatte minsann tidigt i år«.
Själv handlar jag solution till några av
våra punkterade sommarcyklar. Utanför
affären står ett motorcykelpar i »tyngre«
medelåldern iklädda fransiga läderkläder,
en enorm hoj och södersnack. Öns mjukt
kurviga vägar är inte bara perfekta för
cykling – mc-folket älskar att mullra fram
i stora gäng. Då springer barn och hundar
och gömmer sig.
Mannen gasar och gasar, motorn och
damen hostar. Över parkeringen svävar en
dimma av avgaser. Sk-t i förgasaren?
När jag cyklar hemåt är han några tum

från att köra på mig med sin jättemaskin
och jag får styra ner i diket. Ingen skada
skedd och han märker intet.
På det Sjöblomska hemmanet öppnas
cykelboden och tvåhjulingarna får sig en
vårgenomgång. Det pumpas, putsas och
pustas, solutionen flödar, man blir riktigt
snurrig. Eller är det vårrus?
Iförd blåställ tar jag en provsväng ner till
ångbåtsbryggan för att kolla att en kedja är
lagom spänd. Där, på långbänken i solen,
sitter ledighetskommittén och fabulerar om
dagens låga vattenstånd. En orange tv-kanna åker fram och jag bjuds på halvljummet
java (obs kokkaffe, inte latte). Skrönorna
avlöser varandra och själv bidrar jag med
några minnesvärda grundstöttningar vid
det ökända grundet i viken.
Ett sms från hustrun kallar mig tillbaka
till nutiden. »Vart tog du vägen? Lunch!«
Jag tackar för mig och grenslar min två-

hjuling och styr hemåt på den vattensjuka
grusvägen.
Att ta sig fram i skärgårn görs förvisso
bäst per båt, oavsett vattenståndet, men
glöm inte cykelns förträfflighet.
Du kommer fram i princip var som
helst och lämnar man asfalten så bjuds det
allt från rejäla oljegrusvägar till allt smalare
kospår och vindlande skogsstigar
Det ska till mycket innan du tvingas
kliva av cykeln och ge upp. Och när du gör
det är det oftast bara en liten bit kvar till en
undangömd strand eller härliga klippor.
Och tänk på skärgårdens cykelbestånd
som man hittar vid affärer och bryggor –
det torde vara unikt.
Allt från antika damvelocipeder i originalfärg med ballongdäck, tuffa pojkcyklar
från femtiotalet med »limpa«, skabbiga stormarknadshojar som har börjar rosta efter tre
dagars regn till proffsiga roadracers av kevlar
som kostar tre månadslöner och väger 1,3 kg.
Utanför min grind ser jag vårt mc-par
ofrivilligt stående vid vägkanten. Synden
straffar sig själv tänker jag och bromsar in.
– Hojjen har pajat och ingen täckning
på mobilen, har’ru nån? frågar han.
– Nix, svarar jag, men du kan få låna
min cykel till Blomkvists – öns mekspecialist. Han fixar allt.
– Sjysst!
– På ett villkor – att du inte kör på mig
igen ?
Den läderklädde ber om ursäkt, »sorry,
sorry«, allt är förlåtet och han vinglar sen
iväg i sina fransar och stövlar.
Frun visar sig heta My, är frissa
och tycker att det är halvkul att sitta på bönpallen
bakom Bosse. Vi bjuder
henne på strömmingsmacka och kaffe. Våren
är här! Alla njuter på sitt
sätt. / robert sjöblom
Robert Sjöblom halvtidsbor på Björkö,
norr om Norrtälje. Som skådespelare har
vi sett honom bl.a. i filmen Jack. Han jobbar
regelbundet som regissör i både Sydamerika
och Södra Afrika. Han har regisserat s
ommarlustspel på Björkö och i Norrtälje.
Årets pjäs går under arbetsnamnet
»Svindlande affärer på banken«.

»Det pumpas, putsas och pustas, solutionen flödar,
man blir riktigt snurrig. Eller är det vårrus?
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Välkommen till : S
V
Sjöbloms ÖjaBod
KONFERENSER
MIDDAGAR
BRÖLLOP
FESTER
BED & BREAKFAST
LUNCHER OCH
LUNCHKORGAR
Info och bokning: Tel 08-520 341 11, 070-531 90 80
Se även vår hemsida: http://www. landsort.nu

Nynäshamn »Badort i söder«

Nynäshamn är beläget längst söderut på Södertörn, 58 kilometer söder om Stockholm. Staden växte fram som uthamn till Stockholm,
på mark som tidigare tillhört Nynäs gods. Färjetrafiken till Visby är kanske det Nynäshamn är mest känt för, men det finns också färjor
till andra destinationer. Orten har gett namn åt oljebolaget Nynäs Petroleum som grundades här 1930 och som alltjämt finns kvar.
Visste du att Nynäshamn var ett litet fiskeläge fram till slutet av 1800-talet?

20 JULI -5 AUGUSTI
2012

CLASSIC BOAT MEET
SEGLINGSTÄVLINGAR
HISTORISK
UTSTÄLLNING
UNDERHÅLLNING
OCH MYCKET MER...

OLYMPIC DAYS

Du hittar oss på kajkanten i Fiskehamnen i Nynäshamn

www.jubileumsregattan.se

Fiskrökeri
med butik och liten
servering

20 juli–5 augusti 2012, NyNäshamN

F✶S✶K F

Föreningen Sveriges Klassiska Fritidsbåtar

Öppet året runt!

98x135.indd 4

2011-12-15 14.01
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Från plåt till
sjöklar båt

På båtmässan Allt för sjön kan vi frossa
i båtar och längta efter sjösättning och
sommarens fröjder. Men vad döljer sig bakom de välpolerade skroven.
Hur har båtarna blivit till? Här följer vi bygget av en Alukin C750. text o. foto: roine karlsson

»

som FotograF med ett genuint
båt- och skärgårdsintresse har
jag med min kamera
bevakat båtmässan Allt för sjön
i över 30 år. Det har blivit bilder
på allt från de första rotationsgjutna kajakerna till Svanbåtar
i miljonklassen. Trettio år går
fort! Det känns som om det
bara är några mässor sedan
sedan de första miljövänligare fyrtaktarna
presenterades.
Plasten har dominerat som material
i båtarna under åren åren. Men störst

uppmärksamhet får nog de allt mer sällsynta träbåtarna. Busterarna i aluminium
möttes med en viss skepsis när
de kom. Skulle de börja ta in
vatten med stigande ålder och
sjunka? Man stressade runt för
att få med så många lokala
utställare som möjligt.
Bilderna i lokaltidningen jag
jobbade på då visade konstruktör eller försäljare stolt poserande framför
sitt objekt. Jag blev alltmer nyfiken på att
följa en båt från början. Vad döljer sig
egentligen bakom en sjöklar båt i en monter

på båtmässan. Motiven kanske fanns på närmare håll? Ge en annan bild. Och på så sätt
lyfta fram det moderna hantverket. Många
väljer idag en slitstark och underhållsfri året
runt-båt i plåt. Så mitt val blev aluminium.
Tar form på facebook
Peter Nikula konstruktör och båtbyggare på
Alukin i Norrtälje var mycket positiv till min
idé när jag tog kontakt med honom i november ifjol. Han hade nyss fått en beställning
från Kustakademien Sjöklar på en alukin
c750 för att användas som utbildningsbåt.
Den skulle börja byggas i december och vara

»Peter Nikula konstruktör och båtbyggare på Alukin
i Norrtälje var mycket positiv till min idé när jag tog
kontakt med honom i november ifjol.«
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Från plåt till sjöklar båt

alukin

»En gång i veckan tittar jag in på varvet. Traven med plåt jag
fotograferade första gången krymper när plåt läggs vid plåt och
det växer fram en sju och en halv meter lång båt med hytt.«
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Från plåt till sjöklar båt

klar för att visas upp på båtmässan i mars.
Intressant var också att Peter använder sig av
sociala medier. Kunderna kan via facebook
eller e-post se hur båten byggs och på så vis
ha synpunkter på detaljer.
När jag frågar vad Alukin betyder skrattar Peter och säger att det är hans efternamn baklänges. Vid mitt första besök
före Lucia hade plåtarna precis anlänt till
verkstaden i Görla. Till sin hjälp har Peter
båtbyggarna Tom Svendsen och Tommy
Andersson. Tom och Peter börjar direkt

kapa till delarna för skrovet. Jag har svårt att
föreställa mig att de här plåtarna ska bli en
båt om bara två och en halv månad senare.
Det mäts, måttas, mailas …
En gång i veckan tittar jag in på varvet. Traven med plåt jag fotograferade första gången
krymper när plåt läggs vid plåt och det växer
fram en sju och en halv meter lång båt med
hytt. Det mäts, måttas, kapas, bockas, svetsas,
borras, mailas och målas. Lokalerna är ljusa
och luftiga men ibland krävs hörselkåpor och

Fakta Alukin C750:
läNgd 7,5 m Bredd skrov 2.22 m vikt utaN motor 1 150 kg motor Suzuki 250 hk
max rek hastighet 40 knop, Självlänsande aNtal persoNer 6 st Beställare Kustakademien

Sjöklar

alukin

annan skyddsutrustning. Leif Sjöstrand och
Pernilla Jonsson från Sjöklar som beställt båten
kommer upp till Norrtälje för att tillsammans
med Peter finslipa de sista detaljerna. Som att
hitta bästa placeringen av loggan.
På grund av MagasinSkärgårds pressläggning blir sista momentet i den här
bildberättelsen när hytten målas och Peter
Nikula drar av sig ansiktsmasken. Den sjöklara båten kan ses på mässan Allt för sjön i
Älvsjö 2–11 mars. Missar man att se den där
– hav tröst – vi kommer att följa upp »vår«
båt i sommarnumret. Vi har blivit erbjudna
att följa med Kustakademin Sjöklar på en
utbildningsdag i maj. Då får vi se hur båten
uppträder i sitt rätta element. Hur det går
avslöjas i nästa nummer … ❧

»På grund av MagasinSkärgårds pressläggning blir sista
momentet i den här bildberättelsen när hytten målas och
Peter Nikula drar av sig ansiktsmasken.«
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Norrtälje »Roslagens huvudstad«

JanssonsMarkiser.indd 1

2011-02-17 17.06

Lindes Ur Gold Anzeige 148x127.102011.indd 1

20.10.11 15:47

Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.
Idag är ångbåten en restaurang.
Visste du att Pensionat Granparken, Hotell Roslagen och Lilla Torget har varit inspelningsplatser för filmen »Ha ett underbart liv«?

eller ring 0176-26 60 37
Smyckeserien Skärgård

Öppettider: Fredag 11–17, Lördag–Söndag 11–16
Välkommen
Linneladan!
December
öppet alla dagartill
fram till
jul. För övriga öppettider
se
vår
hemsida
www.linneladan.se
Hos oss hittar du glas, porslin,

Inspirerad av skärgårdens
stenformationer.
Design: Sören Carlander.

Välkommen in!

heminredning, möbler o
trädgårdsmöbler.
öppet :
fre 11.00–17.00
lör 11.00–16.00
sön 11.00–15.00

, finns
belserie
Zitti mö och svart.
t
vi
i
även

Brick
ord pris 249:- nu 198:www.linneladan.se
tel 0176-26 60 37

Posthusgatan 6 Norrtälje tel.: 0176-156 56 www.guldsmederna.se

Gåva!

Höganäs frukostset
medföljer vi köp av
kampanjkamin.
Levereras tillsammans
med kaminen.
Värde 1 400:-

CONTURA 550

Ord. pris 17.900-18.900:-

JUST NU
16.500:Enhetspris

Alla kampanjmodellerna hittar
Du på www.contura.se

Välj bland 7 Contura kaminer
och spara upp till 4800:-

Gäller till och med
15 mars 2012
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(gåva till ett värde av 1400 kr ingår).

Kaminer för varje hem

Söderlinds Vedspisar

Storstensvägen 6, Norrtälje
Tel 0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
Öppet: Mån-Tor 10-18, Fre 10-17, Lör 11-14

öfolk Att bo i skärgården året runt som
enda bofast på en ö innebär utmaningar och
strapatser. Sådant uppskattar Per Wahlström,
77 år, eller Pelle som han kallas.
text o. foto: lena anderfelt
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på var sin kant. Oftast möttes de
bara vid den gröna pumpen utanför Pelles hus, där de hämtade sitt
vatten. Sedan brodern drunknade
vid ångbåtsbryggan en kall majdag 2004 är Pelle öns ende bofaste
invånare.
På ön finns ytterligare sex hus
– i de flesta bor syskon och syskonbarn – och på sommaren kan
det myllra av folk på ängarna.
Men på vintern kan det gå veckor utan att någon annan kommer
ut till ön. Blir det inte långsamt
och ensamt?
Nej. Pelle skakar på huvudet.
– Många ringer till mig. Det
finns ett antal damer …
Han ler lite snett under den
välansade vita mustaschen och
hummar och vill inte säga så
mycket mer om det. Mer än att
ensamhet och isolering är ett relativt begrepp.
– Mitt liv har skiljt sig från
andras. Jag började segla på tankbåt när jag var arton, där är man
isolerad i månader.
Pelle är också en man som gillar
utmaningar. Han berättar när han
våren 1981 går förbi en affär vid
Göteborgs central och ser en röd
racercykel i fönstret. Engelsk. Han
köper den för 1 700 kronor och
börjar cykla. Vätternrundan 20
gånger och Paris-Brest-Paris. Ett
lopp på 120 mil som tar honom

ö

haN Blev skärgårdsBo på heltid,
när han gick i pension vid 60 års
ålder. Bakom sig hade han en lång
karriär inom Sjöfolksförbundet,
bland annat som ombudsman i
Genua.
Han flyttade från modern
bekvämlighet i storstaden Malmö
till Gisslingö, på gränsen mot
Söderarms skärgård, utan reguljär båtförbindelse, med vatten i
pump på gården, vedspis, kamin
och öppen spis som huvudsaklig
värmekälla och utedasset femtio
meter bort.
– Jag flyttade tillbaka till
1800-talet, säger han själv.
Fast det fanns el och telefon.
För Pelle var det som att flytta
hem. På Gisslingö har han tillbringat
sin barndoms och ungdoms somrar.
Nordvästra delen av ön, där enda
bebyggelsen finns, köptes av hans
föräldrar 1937 som sommarställe.
– Det var naturligt att flytta hit,
säger Pelle. Här finns en frihet och
en närhet till naturen.
Här hade han som pojke varit
med pappa på sjöfågeljakt, rott
ut till skären, slagit ängarna, selat
hästen, röjt i skogen – och lekt.
– Blodblåsorna vi fick i händerna var medaljer sa pappa.
De första vintrarna var Pelle
inte ensam på ön. Hans äldre bror
bodde i strömstugan några hundra
meter bort. Men bröderna höll sig

Ö
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helikopter
i skärgårdeN

Den, som är skriven
i skärgården, och har
ö-kort har rätt att åka
helikopter eller svävare in till fastlandet,
när skärgårdsbåtarna
inte kan gå på grund
av isläget. Man får
åka max tre gånger
i veckan och betalar
den högsta avgiften,
dvs 130 kronor, för en
enkel resa. Helikopter
används för öar, som
ligger lite otillgängligt
ute i havsbandet. För
öar närmre fastlandet
används svävare.
Källa: Claes Pettersson,
marknadsansvarig på
Waxholmsbolaget.
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82 timmar. Han fortsätter att cykla
ända till våren 2000 då en ljumskoperation sätter stopp.
Att flytta till Gisslingö blev en
annan sorts utmaning.
– Man gör saker här som att
man inte gör annars, säger han.
Att klyva ved och trava, slå gräset och vassen, röja där stormvindar rivit ner. Veden hämtas med
traktor ur den egna skogen och
han har både klyv och såg. Vedboden på Gisslingö är nog norra
skärgårdens mest välfyllda.
Till ön hör både jakträtt och fiskevatten, och nystekt strömming och
abborrfiléer grejar han själv. Men
trots att Pelle tog Jägarexamen så
sent som 1993 jagar han inte längre.
– Jag har inte det rätta hjärtat.
I början av 2000-talet borrades
efter vatten och numera har Pelle
både dusch och tvättmaskin.
Ön har också fått reguljär Waxholmstur. Men bara på fredagar,
så Pelle har egen båt i sjön året
runt. En gång i veckan byter han
gummistövlarna mot lågskor och
tar båten för att handla. På vintern
händer det att han måste hacka
loss den vid bryggan.
Nyligen tog han ett stort beslut
och installerade värmepump. Det
var efter den kallaste och snörikaste vintern på 50 år.
– Då var det is på diskbänken
varje morgon, säger han. ❧

Roslagen inspirerar!
Nyhet!

Roslagens hela
utbud direkt i din
smartphone. Ladda
ner appen ”Quadruple
Mobitourist”
kostnadsfritt i App
Store eller Android
Market.

roslagen
roslagen

Ladda och låt dig fängslas – ny broschyr, ny app
och ständigt aktuell, bokningsbar webb
www.roslagen.se

Roslagen är skärgården, bruken och småstäderna. Denna pärla omfattar de
fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.
Varmt välkommen! www.roslagen.se

Hårdföra båtar
med funktionell design
& flexibilitet
Vi säljer inte bara båtar. Vi bygger Din båt för Dig!

Häng med oss på Facebook!
www.facebook.com/Alukinboats

Välj bland sex modeller i tre storlekar eller fundera
på, hur vill du ha din? Även små anpassningar kan
vara avgörande för att båten ska bli perfekt och
komplett för dig.
ALUKINs båtar är konstruerade för att du ska ta dig
fram säkert och bekvämt i tuffa väderförhållanden.
Boka provkörning redan nu, så får du se vad vi
menar.
Du har direktkontakt med din båtbyggare och
konstruktör!
Vi ses i monter B12:11 på mässan
Allt för Sjön 2 – 11 mars

WWW.ALUKIN.SE Tel: 0176-22 44 40. Mobil: 070-557 66 57. Email: peter@alukin.se

w
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»Havets Skatter«
blev vinnarbåt

s

I förra numrets tävling »Fantasins
Farkoster« efterlyste vi bilder på båtar
byggda av udda material. Det blev inga
bilder på båtar av älgskit. Däremot
fick vi in denna vackra skapelse kalllad »Havets skatter«. Båten är gjord av
strandfynd hittade på ön Marö sommaren 2011 av farmor Lisbeth Stockenstrand
och barnbarnet Todd. Grattis säger vi
och skickar en praktisk nätkasse från
Waterline Design som tack.

Roslagsloppet firar 50-årsjubileum
Roslagsloppet, sveriges mest kända racerbåttävling, startades första
gången 1962. Med undantag för 2001. Startplatsen har varierat mellan
Stockholms ström, Norrtälje och Trälhavet, Vaxholm. Den sistnämnda är
platsen för årets start och har varit så de senaste åren. Loppet följs varje
år av tusentals åskådare längst hela kuststräckan. Den 4 augusti 2012
firar tävlingen 50 år! Många kända profiler har genom åren ställt upp. Kung
Carl XVI Gustav, Björn Borg, Tony Richardsson, Robert Aschberg, Tone Norum, Paolo
Roberto, Martin Timell med flera. Roslagsloppet är känt för att vanliga »Svensson«
kan ställa upp med sina fritidsbåtar. Om du är intresserad av att köra med din båt så
anmäl dig till årets Roslagslopp på www.roslagsloppet.com.

Ny avgångshamn Gräddö
I sommar kommer båtturerna som gått mellan till
öarna Fejan-Björkö-Arholma med avgångshamn
Refsnäs ändras till ångbåtsbryggan i Gräddö istället. Det blir två turer per dag från slutet av juni till
början av augusti. Båtlinjen trafikeras av Enskärs
Sjötransport och är ett samarbete med Fejans Krog,
Skärgårdspensionat Lyckhem och vandrarhem Arholma
Nord. Båtturerna möjliggör paketresor mellan ställena.
foto: arholma nord

Senaste nytt & Notiser

Tillsynsman prisad
för naturbevakning
Grattis Sten Söderlund från Furusund!
Skärgårdsstiftelsens tillsynsman blev
mäkta förvånad och extra glad när det
i höstas visade sig att kollegorna nominerat honom till utmärkelsen »Årets
naturbevakare 2011«. Han fick både
foto:
medalj för sitt arbete och engagemang
med framförallt med projektet Levande Skärgårdsnatur
och att utbilda naturbevakare i landet.

roine karlsson

Foto: Sören Colbing

Med Haninges
övärld i sikte

Huvudskär, Haninge

Nu är årets upplaga av Skärgård & vildmark
här! Turistbroschyren som tipsar dig om
härliga upplevelser i Haninge.
Du kan hämta den på flera platser, se var på
haninge.se/turism.
På båtmässan Allt för sjön får du ditt ex hos
Magasin Skärgård i monter AG26.
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Nu är det dags att uppdatera våra drömmar om sommaren. Allt för sjön öppnar
slussarna till årets säsong med spännande nyheter och uppgraderingar bland båtar och tillbehör.
Det är här sjöbjörnar & landkrabbor inspireras, klämmer, känner och laddar upp inför
efterlängtade dagar med soligt sjöliv.

3-11 mars
alltforsjon.se

foto: timo ahomäki

Fakta
• Tillstånd krävs för all dykning på åländska vatten.
Tillstånden beviljas av Ålands landskapsregering och
ges till enskilda dykare, dykföretag och -föreningar.
• Med tillstånden följer vissa regler. Man måste anmäla
när man börja dyka och när man slutar och vid årets
slut lämnar man in en rapport över alla dyk som man
gjort och vilka dykare som varit med.
• Vid vissa vrak förekommer speciella restriktioner, till
exempel kan ägarens tillstånd krävas.
• Det är inte tillåtet att dyka in i något vrak.
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Vraken ligger
på varandra
Åland är ett eldorado för vrakletare och dykare. Snart sagt varje år
upptäcks nya vrak på havets botten och vissa områden är rena rama
skeppskyrkogårdarna. text. helena forsgård foto timo ahomäki

»
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åland

Här ligger vraken på varandra
Belliver.

Rekordchampagne?
Belliver är ett av flera hundra vrak som
upptäckts kring Åland och nya upptäckter
görs hela tiden. I somras fann dykare tre
fartyg nära varandra och nära Flöttjan på
över 100 meters djup. De tre hade mött sitt
öde våren 1915 på samma minfält. Ett av
dem, lastfartyget ss Hernodia, gick på en
mina den 23 maj på sin jungfrufärd från
Göteborg till Härnösand. Sommaren 2010
gjorde tre dykare ett vrakfynd som fick eko
över stora delar av världen. I en trägaleas,
som stod upprätt på havets botten söder om
Föglö, hittade man en exklusiv last – över
hundra champagneflaskor från kända till-

verkare som Veuve Clicquot och Heidsieck.
Galeasens namn är än så länge okänt men
den var troligen på väg till en rysk garnison
på Finlands östkust med
allehanda läckerheter som
skulle förgylla officerarnas
julkalas någon gång mellan
1835 och 1840. Champagnen
tros därmed vara den äldsta
i världen och i de flesta
flaskor, som bärgades, var
innehållet i utmärkt skick.
En flaska såldes i somras
på auktion för rekordpriset
30.000 euro. Den 8 juni
hålls en ny champagneauktion i Mariehamn – trots
att museivärlden protesterar mot Ålands sätt att
sälja sina kulturskatter.
Några flaskor öl har också
bärgats från galeasen. En
flaska sprack när den kom
upp till ytan och öl skummade upp ur flaskan. Eller med andra ord
– det var prima liv i jästkulturen efter så
många år på havets botten!
Åland med sin svårnavigerade skärgård
var en skräck och fasa för gångna tiders
sjömän. Utan motor och utan tekniska
hjälpmedel skulle navigatörerna hitta rätt
bland otaliga holmar och skär. Mörker
foto: mattias sjöström

»

deN 8 septemBer 1911 lämnade
ångfartyget Belliver Mäntyluoto,
en ort på Finlands östkust, med
virke i lasten. Fartyget var på väg till Plymouth i England men kom aldrig fram.
Belliver försvann utan spår och besättningens anhöriga fick aldrig veta vad som hade
hänt under resan från Finland till England.
Först under våren 2009, nästan hundra år
efter försvinnandet, fick gåtan ett svar. Då
upptäckte dykare Belliver på havets botten
nära Märkets fyr som ligger nordväst om
fasta Åland. Fartyget hade förmodligen gått
på grund i mörker och storm och kaptenen
hann knappt reagera. På bryggan ligger
kaffemuggen kvar!

och oväder gjorde inte saken lättar och
vissa områdena var riktiga dödsfällor. Hit
hör bland annat den yttre skärgården vid
Kökar och sträckan mellan
Lågskär förbi Märkets fyr
till Sälskärs fyr. Det har
hänt att ett upptäckt vrak
i de här områdena visat sig
vara två och till och med
tre olika fartyg som ligger
ovanpå varandra!
Marinarkeologen Marcus Lindholm vid museibyrån vid Ålands landskapsstyrelse har kontroll på vraken inom Ålands gränser.
Förutom de förlista fartygen på djupare vatten finns
otaliga så kallade strandvrak
– skutor som lämnades åt
sitt öde när de var uttjänta
enligt den gamla goda principen »ur syn, ur sinn«.
Ger en pusselbit
För honom är upptäckten av ett gammalt
strandvrak mer hisnande än upptäckten
av förlista fartyg från 1800- och 1900-talen.
Strandvraken förmedlar gammal kunskap.
De berättar om gångna tiders sätt och
metoder att bygga skutor. Ett vrak i sig ger
inte hela sanningen men väl en pusselbit i

»Fartyget hade förmodligen gått på grund i mörker och
storm … På bryggan ligger kaffemuggen kvar!«
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foto: ålands landskapsregering / alex dawson

»Champagnen tros därmed vara
den äldsta i världen och i de
flesta flaskor, som bärgades,
var innehållet i utmärkt skick.«

Här ligger vraken på varandra

»I en trägaleas, som stod upprätt
på havets botten söder om Föglö,
hittade man en exklusiv last –
över hundra champagneflaskor
från kända tillverkare som Veuve
Clicquot och Heidsieck.«

foto: ålands landskapsregering / anders näsman

åland

foto: mattias sjöström

taget och så småningom får man en heltäckande bild av olika skutmodeller.
Ett fartyg som exempelvis Belliver ger
inte oss marinarkeologer så mycket nytt
eftersom det oftast finns bevarade ritningar
och även fotografier på fartyget. Men det
finns inga ritningar eller bilder på allmogebåtar som byggdes under 1700-talet och
tidigare. Det kan finnas målningar men de
är konstnärliga tolkningar som inte behöver
stämma överens med verkligheten, säger
Marcus Lindholm.
Söker frivilligt
Vraken på djupare vatten fascinerar däremot dykare och många kommer till Åland
enkom för att dyka på ett eller flera kända
vrak. Som gästdykare är det enklast att
kontakta ett dykbolag som står för allt
som behövs från tillstånd till dykbåtar.
Absolut etta i den åländska dyktoppen är
den tremastade barken Plus. Varje säsong

Skiftet.

dyker över tusen personer till fartyget som
sjönk under en ovädersnatt mellan den 13
och 14 december 1933. Ombord fanns 16
besättningsmän som såg fram emot att fira
jul med sina familjer. Väntan och längtan
förbyttes i olycka och sorg. Plus rände på
grund nära hemhamnen Mariehamn och
tolv personer omkom.
Grupper som vill dyka på Plus får ofta
börja dagen med ett besök på museifartyget
Pommern som ligger i Mariehamns västra
hamn och som är lik Plus. Efteråt går man
till Ålands sjöfartsmuseum där man får
se en utställning om det förlista fartyget.
Sedan är det dags att dyka ner till museiföremålet på havets botten.
– Det ger en bredare upplevelse än
enbart själva dykningen, säger Ville Lundqvist som driver dykbolaget Oceanic Tech
Åland.
Ett smolk i glädjebägaren finns dock.
Ovannämnda Belliver skulle vara ett dröm-

vrak för dykbolagen eftersom det är detaljrikt och ligger på ett djup, som passar
alla, men det är dykförbud på vraket. Det
ligger för nära en sovjetisk ubåt från andra
världskriget med torpeder och granater
ombord. Tanken är att ubåtens farliga last
ska oskadliggöras och efter det kan dykförbudet upphävas.
Vi hoppas att det sker så fort som möjligt, säger Ville Lundqvist.
Bra regler
Att all sportdykning på Åland kräver tillstånd är en orsak till att vraken förskonats
från plundring. Sjöbevakare har också rätt
att kontrollera att tillstånden är giltiga om
de upptäcker en dykbåt.
Ville Lundqvist har ingenting emot
regelverket. Tvärtom.
Det är ett bra sätt att vårda våra vrak
och bidrar till att vi kan erbjuda bra dykupplevelser, säger han. ❧

Hindenburg.

Plus.

Bra dykmål i åländska vatten:
Barken plus, byggd 1884
i Hamburg i Tyskland, förliste
den 14 december 1933, 71 meter
lång. Ligger på 17–32 meters
djup nära Mariehamn.
ss skiftet, en passagerarångare
som byggdes 1908 och som
gick på rutten Åbo–Mariehamn.
Ligger på 23 meters djup
i Rödhamnsfjärden. Gick på en

tysk mina den 15 december 1916
och sjönk omgående. 86 personer omkom.
sms hindenburg, en tysk isbrytare som gick på en mina utanför
Eckerö den 9 mars 1918. Fartyget
var endast två år gammalt när
det sjönk och ligger på 35–50
meters djup. Här krävs specialtillstånd för dykning.

tjalken Nederland, ett holländskt fartyg som gick på
grund vid Marhällan nära
Mariehamn den 18 december
1917. Fartyget ligger på max
24 meters djup.
ms gävle, svenska sjöfartsverkets sjömätningsfartyg, som
gick på grund och sjönk nära
Märkets fyr 1975. Fartyget

ligger på 18–26 meters djup.
Ägarens tillstånd krävs.
ss Notung, ett lastfartyg som
var byggt 1882 och som anfölls
av ryska bombplan öster om
Sottunga den 24 januari 1940.
Fartyget sjönk och ligger på
40–50 meters djup. Betecknas
som ett svårt men högklassigt
dykmål.

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

w
foto: roine karlsson

Miljömärkt torsk i frysdisken
Nu finns Östersjötorsk med MSC-certifiering.
Märkningen ska garantera för kunden att
torsken är fiskad på ansvarfullt och hållbart
sätt. Sedan larm om utfiskning av torsk
i början av 2000-talet har försäljningen av
fryst Östersjötorsk minskat kraftigt och i
vissa fall stoppats helt.
– Konsumenterna kan känna sig säkra på
att den nya MSC-certifierierade torskfilén är
fullt spårbar och kommer från hållbara fiskbestånd, säger Minna Eps, verksamhetschef
för Östersjöområdet på MSC.
Bakom satsningen står miljöorganistationen WWF och matproducenten Findus.
foto: erling svensen

Roddkväll hos ROW
I höstas bjöd roddföretaget row in till bildvisning och föredrag av roddaren Anders Wånell.
Gästerna bjöds på tilltugg och dryck i den lilla roddbutiken i Solna. Anders har de senaste
fem-sex åren rott med sin roddbåt Explorer 4,6 runtom i Stockholms skärgård alla årstider
och i de flesta väderlekar. Med hjälp av kamera, gps, mobilblogg och kartor har han dokumenterat varenda roddtag och lagt ut på nätet. Hans äventyr finns under webadressen
www.row.nu/rodd/Anders-Wanell. Med row:s moderna roddbåtar som påminner om
kajaker med åror istället för paddel, krävs minimal ansträngning för att komma upp i fart.

»Visste du att … Johnny Cash har spelat på Österåkeranstalten?«
Vi på XL-BYGG
Spillersboda erbjuder:
• Dagliga utkörningar i Norrtälje
området med egna kranbilar
• Gratis lånesläp
• Certifierade träexperter
• Upp till 90 dagars kredittid
• Stort sortiment på
paneler och lister
• Allt tryckimpregnerat
virke är NTR märkt
• Kvalitetsprodukter från
kända levererantörer
• Paneler från eget hyvleri

PL 2500, Norrtälje, Tel 0176-20 55 50 Fax 0176-22 17 14,
Öppet: vardag 6.30 – 17, lördag 9 –13, www.spillersboda.xlbygg.se

Tel: 070-460 16 49
Mail: plastgubbe@gmail.com
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4 ROK - 118 KVM - 3 258 000 KR

5 ROK - 166 KVM - 5 323 000 KR

SKÄRGÅRDSMÄSSAN
2012
1 juni - 3 juni.
Wasahamnen, Djurgården den

• Dragspelare från hela Östersjöområdet
• Skärgårdsmarknad från Östersjöländerna
• Begagnad båtmarknad
• Skärgårsmat och musik
• Skärgårdsturism
• Semestertips
• Skärgårdshantverk
• Veteranbåtsmöte

Öppet: fre 12-18, lör 10-18, sön 10-16

www.skargardsmassan.se
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»En tropisk känsla med så
starka ljud i gräset och i träden.
Vi sov härligt gott här.«

Bäddat i en lönn
Tänk att sova i naturen utan bök med tält
och pinnar. Hos vandrarhem STF Lagnö
Studio utanför Trosa finns en trädkoja att
hyra i en lönn. Bland grenar och lövverk.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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Bäddat i en lönn

per Carleson.

»

för
att ta sig upp. Trädet växer mot
en bergknalle. En stig leder oss
ända till ingången. Vi öppnar nyfiket dörren. Den är inredd med dubbelsäng, fårskinn, nyplockade blommor, vattenkokare,
en spegel och boken Trädkalendern av Jan
Danielson. Ena väggen pryds av en ödla. I
en gästbok skvallras om vad tidigare gäster
upplevt. »En tropisk känsla med så starka
ljud i gräset och i träden. Vi sov härligt gott
här«, skriver Maria K och tipsar om boken
Klätterbaronen om en man som lever sitt
liv bland trädkronor och aldrig klättrar ner.
Utanför fönstret hänger en korg i ett rep.
I den kommer vår frukost att bli upphissad
imorgon bitti. Med juice, frukt, yoghurt, te
det krävs iNgeN repstege

och smörgås. Vill man kan man även få sin
supé via korgen. Kojan har allt som behövs
för att bo bra. Ett sovrum med tak över
huvudet och balkong med vacker utsikt. Vi
omges av lönnens grenar som växer genom
hål i golvet. Sitter man still kan en fågel
komma och landa alldeles nära. Under balkongen finns en dusch – utomhus i det fria.
Med varmvatten. Här duschar man naken
under ett träd omgiven av hästhagar och
skog. Närmare naturen och det naturliga är
svårt att komma. Bredvid ligger ett utedass
för de andra behoven.
Fick aldrig någon koja
Kojan hyrs ut året runt. »Peter och Åsa«
bodde här på första advent. I gästboken

skriver de »Snöstormen slog sina starka
armar kring träd och koja. Det knirrade
och knarrade. Det rörde sig lite åt ena håller och lite åt det andra. Det var härligt att
vakna upp till stormen, vända på sig och
sova vidare, vaggad till sömns. Efter en
härlig frukost väntar nu Trosa julmarknad.«
Per Carleson som driver vandrarhemmet
tillsammans med sin fru Tin vittnar om att
trädkojan snabbt har blivit populär.
– En gäst ville att vi skulle bygga tolv
stycken – till konferenser, berättar han.
En till ska det bli i alla fall avslöjar han.
Idén kom ursprungligen från hans då femsexåriga dotter.
– Hon tjatade och ville att jag skulle
bygga en trädkoja åt henne. Jag gick i alla fall

»Väder och årstid avgör det oförutsägbara som kan hända. Det
kan vara lika underbart att höra regnet smattra som att bli väckt
av fågelkvitter eller få syn på en räv som smyger omkring.«
47 magasinskärgård vår2012
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runt och letade efter en plats och hittade ett
ställe. Men tiden gick och det glömdes bort.
Sedan förrförra vintern, då hon var tjugo år,
kom hon och retade mig och sa »Pappa, jag
fick aldrig någon koja«, berättar han.
Det satte fart på honom sent omsider.
Han letade rätt på det perfekta trädet – lönnen vid bergknallen, fick tips hur man fäster
hus vid träd utan att skada trädet, hittade på
en egen uppfinning där ena hörnan av huset
hänger i trädet via en järnbygel som glider
en järnbana och började bygget med hjälp

av en utbytesstudent från Nya Zeeland.
Julen 2009 stod kojan klar. Den 30 januari
året därpå invigdes den av sina första hyresgäster. Då var det hela 18 minusgrader ute
och desto mysigare i den varma kojan.
Egen bio
Väder och årstid avgör det oförutsägbara
som kan hända. Det kan vara lika underbart att höra regnet smattra som att bli
väckt av fågelkvitter eller få syn på en
räv som smyger omkring. Det natursköna

»Vandrarhemmet hyr ut cyklar och nere
vid sjön finns vedeldad bastu samt tillgång till gästbrygga. Vill man strosa,
shoppa och gå på café ligger charmiga
småstaden Trosa inom behörigt avstånd.«
48 magasinskärgård vår2012

Bäddat i en lönn

Lagnöviken ligger bara och väntar på att
bli utforskat. Kroppen som längtar efter
motion kan få sitt behov tillfredställt. Med
att vandra, cykla, ro, simma, åka skridskor
eller skidor. Vintertid finns ett skidspår på
en närbelägen golfbana. Vandrarhemmet
hyr ut cyklar och nere vid sjön finns vedeldad bastu samt tillgång till gästbrygga. Vill
man strosa, shoppa och gå på café ligger
charmiga småstaden Trosa inom behörigt
avstånd.
Till slut ett litet tips – om ni bokar en
romantisk weekend i trädhuset. Bo då gärna
kvar ett extra dygn. Varannan måndag
om höst och vår blir det bio på vandrarhemmet. Då visas sevärda filmer, gammalt
som nytt, smal kvalitetsfilm och populära
komedier. Från Padre padrone och Man
tänker sitt till Bröllopsfotografen. Med
efterföljande intressanta diskussioner om
filmen. En intellektuell avslutning på en
annorlunda helg i en alldeles speciell lönn
utanför Trosa. ❧

Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Sam
Byt ruffen mot ett Trädhus
för en natt!

.

Vandrarhem vid Trosavikens mynning
www.studiolagno.se
0156-224 70

Trosa »Världens ände«

Trosa är känt som stad sedan 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har
landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarealen ökat. Staden låg från början cirka en halv mil inåt landet fram
till slutet på 1500-talet. Redan i början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprivilegium erhölls år 1610 på den
plats Trosa ligger idag.

0156-522 22 | turism@trosa.com

www.trosä.com

Skärgärdsstäden Trosä

16 juni Trosa Hamn

Biljetter frän 315 kr pä Trosä Turistbyrä

Mer info på www.trosa.com

DET ÄR INTE ”HÖ” I ALLA LADOR

www.trosatrafikskola.se
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Snipa i plast på Väddö

foto: jessica lind / roslagen runt

s

Väddöföretaget Hällzon Båtbyggeri har tagit
fram en snipa i plast kallad Väddösnipan
605. Många faller för gamla träsnipor som
går i lagom lunk på sjön. För de nostalgiska ska de också ha det karakteristiska
ljudet från en tändkulemotor och spotta ut
vatten genom ett litet hål. Men få är
beredda att lägga ner det arbete en
gammal träbåt kräver. Lösningen är att
köpa en lättskött av plast istället. Då kan
man välja en färg också. I och med nya
regler för onykterhet på sjön faller storleken på båten under kraven för vad gäller
längd och hastighet.

Livat i gammalt hotell
Anna och Joakim Langer firar i vår ett år som hotellägare till det gamla järnvägshotellet
i Häverödal i norra Roslagen. Ett hotell med anor från 1800-talet som de livat upp med
mycket nöje, vinyldisco, författaraftnar och föredrag. Paret har lyckats väcka nytt liv i det
forna hotellet i en övrigt avsomnad bygd. Som de lyckats sätta på kartan med bland annat
besök av personer ur den svenska kändiseliten. Langer’s Hotell marknadsförs med liknelsen
Roslagens »Fawlty Towers« från den kända tv-serien Pang i bygget. Om ni tycker namnet
Langer låter bekant – så ja, Joakim är den kände radio- och tv-profilen Pekka Langers son.

www.aventyretvassaro.se
lager@scoutkansliet.se
N 60o 15’ E 18o 42’

Kom på lägerskola,
världens bästa klassresa!
Ring och boka nu, 070-755 64 65!

ÄVENTYRET VÄSSARÖ
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Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

ELHÅ Bil & Båtel

Erstagatan 16, Stockholm
08-640 20 20, 070-540 50 00
www.elha.se

Glöm all
latrinhantering
Med Cinderella förbränningstoalett
blir det ca en kaffekopp aska/person
och månad att ta hand om...

Så rent... så enkelt...
08-615 25 25 www.fritidstoa.se

08 - 615 25 25

Vandrarhemmet Utsikten
är öppet
med 80 bäddar året runt.
Vandrarhemmet
För80dig
somivill
konferera eller
bara njuta!
bäddar
huvudbyggnad
& parstugor.
naturen ieller
Stugbyn.
För digBo
somnära
vill konferera
bara njuta.
Sommargård – perfekt för skolklassen!
Stugbyn
Tältplats nära badklippor och strövområden.
29 stugor för dig som vill vara
Sommarbutik under juni, juli och augusti.
nära naturen.
Café-krogen har öppet alla dagar
Sommargård
i juni,
juli och augusti.
Perfekt
skolklassen.
Helgöppet
maj, för
september
och oktober

Tältplats
För information
och bokning
Naturcamping
08-542nära
462badklippor
12
Vandrarhemmet
Vandrarhemmet
Utsikten
Vandrarhemmet
Utsikten
och
strövområden. Utsikten
www.finnhamn.se
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Öppen alla dagar i juni, juli och augusti.
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www.fritidstoa.se

Hjälp oss
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten.
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett
bidrag eller bli medlem på www.ssrs.se, eller ring 077-579 00 90

www.finnhamn.se/erbjudanden

För information
För information
och bokning
och bokning
För information
och bokning
08-542
08-542
462 462
12 12
08-542
462
12
www.finnhamn.se
www.finnhamn.se
www.finnhamn.se
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OS-jubileum firas i Nynäshamn
I år är det 100 år sedan Olympiska Spelen gick i Stockholm och Nynäshamn 1912. Det firas
med en rad aktiviteter. Den 20 juli till 5 augusti blir det Jubileumsregatta i Nynäshamn. Då
bjuds på Classic Boat Meet, seglingstävlingar som em för sexor, sm för Drake, Finnjolle och
Skärgårdskryssare, Olympic Days, veteranflygplan, parad av veteranbilar och fotoutställningar med bilder från bland annat OS-seglingarna 1912. Det blir även tävlingar i tidigare
olympiska grenar i idrott. I Stockholm jubilerar man så klart också. Bland annat med
Solskensveckan den 1–10 juni. Då blir det fest över Stadions 100-årsdag, jubileumsmaraton,
segling på Riddarfjärden, bankett på Stadshuset med mera.
Multisport mellan Lidö och Arholma
Den 27 juli startar den nya multisporttävlingen »Amfibiemannen«
för första gången. Deltagarna simmar och löper om lag två och
två från Lidö till Arholma. »Amfibiemannen« är inspirerad av en av
landets tuffaste multisporttävlingar, Ö till Ö som går från Sandhamn
till Utö. Det här blir en mildare variant. Tanken är att även en vanlig
motionär ska klara av sträckan. Det blir nio simsträckor på totalt
5 400 meter och 21,5 kilometer löpning. Starten sker från Lidö
värdshus. Mer information finns på www.amfibiemannen.se

foto: roine karlsson

Smällar
man får ta!

Berättelsen är från
Azorerna till Sverige med detaljerad
information om priser, ankarbotten,
lävikar, hamnar, frakt, mat och folkliv runt
Medelhavets stränder och Europas kanaler.
Boken innehåller också fyra mellanspel
vilket handlar om andra människors livsöden. Läran om andras erfarenhet kan man
kalla dem. Hela boken är roligt skriven. Jag
skrattade ganska ofta och
kände igen
vissa ordval
från handelsflottan. Boken
är mer exakt
än kartan som
bifogas. Jag
hittade en
vägkarta utgiven av KAK,
M, MHF vilket
var kul för
den positionsnörd som jag är. Det är en trevligt skriven
bok med bra storlek på texten. Vilket uppskattas av oss äldre med svag syn.
/ ola ekberg
titel: Smällar
medarBetare:

man får ta!
Peter Lindblom (foto)
Monica Lindblom (foto)
Förlag: Norstedts
aNtal sidor: 246
Cirkapris: 179 kr
isBN: 978–911–302–8408

»Visste du att … ›strömming‹ är stockholmsslang för sörmlänning?«
CONTURA 820T

Nyhet!
Nyhet!

Ord. pris 18.900:-

JUST NU
17.900:746:-/mån*

Contura 800-serien
En stor kamin i kompakt
format med generösa glas.
Läs mer på www.contura.se

Låt oss värma er!

* 24 mån. kampanjavgift
395:- + aviavgift 29:-/avi

Kaminer för varje hem

52 magasinskärgård vår2012

Sågvägen 19, Åkersberga • Tel. 08-540 205 45
Måndag 13-20 • tisdag-fredag 13-18 • lördag 11-15

I en park vid havet
NYA BOSTÄDER Bostadsrättsföreningen Kurortsparken erbjuder ett unikt boende på
Trehörningen, utan tvivel Nynäshamns absoluta A-läge. Lägenheterna har mycket hög
standard och du väljer mellan tre exklusiva inredningsalternativ. Alla lägenheter har balkong
eller altan samt tillgång till den lummiga parken och föreningens egen SPA-anläggning.

Skärgårdsliv för alla åldrar | www.brfkurortsparken.se

Prisexempel*:
2 RoK/67 m2, insats: 1 608 000:- månadsavgift 3 880:3 RoK/86 m2, insats: 2 064 000:- månadsavgift 4 842:4 RoK/127 m2, insats: 2 921 000:- månadsavgift 6 911:*insatsen avser lägenhet med inredningsalternativ i grundutförande.
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Telefon: 08-520 19050 E-post: sf.nynashamn@svenskfast.se

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

siaröfortets kanoner pekar mot Furusundsleden där Finlandsfärjorna idag sveper förbi. Här skulle ryssen komma befarade man efter 1:a

världskriget, och byggde ett fort som skulle bringa fiendeflottan till undergång. Flera hundra man förlades i anläggningen som döljer sig i berget.
Nu har stora delar av fortet återställts till sitt ursprungliga skick och öppnats för allmänheten. Siaröfortet är idag ett museum med guidade
rundturer som visar hur Stockholm skulle försvaras.
På Kyrkogårdsön som fortet ligger på finns avskiljda badklippor och små stränder att bada ifrån. I det gamla renoverade logementet från 20-talet
har Blidösundsbolaget ett eget vandrarhem med två- och fyrbäddsrum och sommarrestaurang. Bekväm båtförbindelse varje dag från Strömkajen i
Stockholm och Östanå färjeläge norr om Åkersberga.

3 FORT PÅ 4 DAGAR

Båtluffa från Stockholms City till randen av Ålands hav. Bo på charmiga Bed &
Breakfast i militärhistorisk miljö och upplev tre historiska fort – Vaxholms Kastell,
Siaröfortet och Arholma Nord. Alla från var sin epok av kustförsvarets spännande historia.
I upplevelsepaketet ingår alla båtresor, visning av museerna och övernattning med frukost i dubbel- eller
enkelrum. Paketet bokas enkelt på hemsidan där all information finns.

www.blidosundsbolaget.se

•

Tel 08-24 30 90

Fyren högt
över havet
Kullens fyrplats och Kullaberg i Skåne är ett omåttligt populärt turistmål. Här finns
något för alla. Fågelskådning, bergsklättring, grottvandring, tumlarspaning, snorkelsafari …

»

text: josefin ekberg illustration: lasse holm

stora mäktiga vågor slår i rytmisk takt upp mot västra fyren
även kallad »Kullens nedre fyr«.
Uppe på höjden står »den övre«. Skandinaviens starkast lysande. Skummet yr mot
klippskrevor formade av havets krafter. Det
är svårt att hitta lä. Vilket skapar en intensiv
känsla av att vara levande. För varje våg
som rullar in mot land tycks det som om
havet vill säga något. Något busigt. Saltvatten skätter i ansiktet. Det är svårt att inte
börja skratta. Eller skrika av förtjusning likt
ett barn. Ett läte som dränks av havets ljud.
Man fascineras lätt av skådespelet och
befinner sig mitt i nuet. Här är det lätt
att bara vara. Trots att platsen besöks av
300 000 turister årligen går det att hitta en
egen klippa. Att filosofera och meditera på.
Blicka ut över havet och hämta energi. Samt
hoppas på att få se några av de 275 fågelarter
som observerats. Eller fantisera om stjärntydaren Kullamannen som enligt sägen vakade
över sjöfarten och avgjorde vilka skepp som
skulle gå i kvav. Kanske var det hans verk att
passagerarbåten Prinsessan Margrethe for
upp på land med stäven före 1971.
En annan som vände blicken mot stjärnorna var den världsberömde astronomen
Tycho Brahe. Han ansvarade för fyren i 24
år fram till sin död 1601. Ett uppdrag han
liksom sina föregångare slarvade med men
ändå fick behålla då han var en omhuldad
vän till dåvarande danske kungen. Brahe
blev säkerligen förälskad i platsen som så
många andra. Han höll sig kvar trots att
han egentligen hade fullt upp med annat.
Spännande vetenskapliga upptäckter – som

en helt ny stjärna. Klart att fyren slocknade om leder alltså. Det finns till och med en led
under ytan. I en av vikarna ligger
titt som tätt med en sådan fyrmästare.
landets första undervattensled för
Det är inte svårt att förstå varför han
sportdykare. Den invigdes ifjol.
klamrade sig kvar. På denna unika plats
Vill man upptäcka havets
med fantasieggande natur. Bergstoppar,
skatter ovan och under ytan
klippformationer, raukar och grotfinns både snorkelsafari och
tor. Format av hav och vind. Hela 24
tumlarsafari. Kullabergsguigrottor med minst tre meters djup.
derna arranger turer med ribVisitgrottan är den största. Namnet
båtar för att åka ut och se tumlare.
har den fått sedan turister stoppat
Men det går även att se dem från
in sina visitkort i bergets sprickor.
strand. Företaget har mycket på sin lyra.
I en grotta trodde man att man
Det ordnar snorkelturer, skattjakt med
hade hittat silver som i själva verket
gps, fiskeguidning, bergsnedfirning och
var pegmatit. Den kallas således
grottvandringar. Här finns något för alla
Silvergrottan. Några grottor har
mer eller mindre äventyrliga personer.
av och till varit bebodda sedan
Kullens fyr
I byn Mölle på södra sidan Kullaberg
stenåldern. I den mest besökta
har ett gäng vågsurfare tagit tillfället i akt
Josefinelustgrottan finns bänkar
denna blåsiga dag. De ser ut att njuta i fulla
och bord att slå sig ner vid. Vilket
kan vara riktigt skönt efter träget traskande drag av att gång efter annan rida på en våg
för att i nästa stund trilla i vattnet.
på ojämna stenar för att ta sig fram.
Efter en skön dag med aktiviteter i
friska luften och mycket intryck brukar det
Gott om leder
De branta klipporna inbjuder till klätt- sitta fint med något gott i magen. Har man
ring. Med runt 800 klättringsleder på ett glömt packa picknick-korgen finns café
tjugotal klippor. För nybörjare och vana och våffelstuga att tillgå. Ett måste innan
klättrare. Mindre våghalsiga föredrar nog återfärd är ett besök i fyren och Kullabergs
vandringslederna och följer den röda eller fina naturum. Här finns mycket att förkovra
blåa. Mellan dem finns gula tvärstigar som sig i och saker att shoppa. Utställningar,
knyter samman norra och södra sidan. De broschyrer, hantverk och böcker. Kan vara
går genom varierad terräng. Inget för halta bra att köpa en souvenir att stilla längtan
och lytta då det ofta är stenigt och brant. med innan nästa visit. För ett nytt besök
Många letar sig fram till den omstridda lär det bli alla gånger. Det finns så mycket
konstnären Lars Vilks träskulpturer Nimis mer att upptäcka och uppleva. Till exempel
och Arx som han på eget bevåg lät bygga den ovanliga tapetserarspindeln, den enda
på en strand. Nästa år ska det bli en helt ny fågelspindeln i vårt land. Vore kul att se
vandringsled – »Kullaleden« kallad. Gott trots nojjig spindelfobi. ❧

»Kullamannen som enligt sägen vakade över sjöfarten
och avgjorde vilka skepp som skulle gå i kvav.«
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Fakta: Fyrplatsen är landets näst äldsta och byggdes under danskarnas tid. Första fyren började lysa troligen den 1 mars 1561. Efter

freden i Roskilde 1658 blev Kullens fyr svensk. Dagens fyr är den sjätte och byggdes för 112 år sedan. 1937 elektrifierades fyren och
blev Skandinaviens starkast lysande fyr. Fyren var bemannad ända in i nutid. Till så sent som för fyra år sedan. Den är inte bara starkast
lysande utan även högst belägna fyren. 78,5 meter över havet. Varje år sker löpartävlingen »Kullamannen«, Skånes största terränglopp
här. Kullaberg är ett naturreservat med även ett marint reservat. Området ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Det finns även ett fågelreservat med syfte att skydda pilgrimsfalkens häckningsplatser. Se även www.kullabergsnatur.se, www.kullen.se, www.kullabergsguiderna.se
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»Man fascineras lätt av skådespelet
och befinner sig mitt i nuet. Här är
det lätt att bara vara. Trots att platsen
besöks av 300 000 turister årligen
går det att hitta en egen klippa. Att
filosofera och meditera på. Blicka ut
över havet och hämta energi.«
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Biotestsjön – ett
paradis för fåglar
En tur till Biotestsjön är som att uppleva ett
naturprogram på TV i verkligheten. På nära håll
kan man följa ett imponerande skådespel –
från knölsvanarnas halsdans till havsörnens
jakt efter dagens byte.
text o. foto: eva fischer
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»Den är Sveriges enda konstgjorda sjö av det
slaget. Kylvattnet från kraftverket gör att sjöns
temperatur konstant är ungefär tio grader
varmare än det omkringliggande havet.«

59 magasinskärgård vår2012

»

det rika Fågellivet får Biotestsjön att sjuda. Svanar och änder
trängs med storskrakar och hägrar i det varma vattnet samtidigt som havsörnar flyger i vida cirklar ovanför oss – en
dröm för fågelskådare.
Sofie Edin.
– Så vitt jag vet är Biotestsjön unik i Europa och
kanske i hela världen, säger
Sofie Edin, guide vid Forsmarks kärnkraftverk.
Biotestsjön är en forskningsanläggning där sambanden mellan vattentemperatur och biologiska
processer studeras för att
klarlägga miljöeffekterna
av användningen av kylvatten vid Forsmarks kärnkraftverk. Den är Sveriges enda
konstgjorda sjö av det slaget. Kylvattnet
från kraftverket gör att sjöns temperatur

konstant är ungefär tio grader varmare än
det omkringliggande havet.
– Tack vare det uppvärmda vattnet som
aldrig fryser till is finns det gott om mat
i sjön och är en oas för många fågelarter
som normalt skulle ha flyttat betydligt längre söderut,
säger Sofie.
Den rika förekomsten av
övervintrande fåglar gör att
Biotestsjön är Upplands i särklass havsörntätaste område.
Detta visar bland annat en
havsörnsstudie gjord av Jan
Pettersson och Alf Sevastik
under perioden december
2007 till november 2008 inför
planerna på att bygga vindkraftverk runt sjön.
Resultatet visade att minst ett hundratal olika
havsörnar besökte området under året.
– Biotestsjön är idag ingen direkt häck-

ningsplats för havsörn utan är en jaktmark
under häckningstiden, en god rastplats
under hösten och en övervintringsplats
under vintern då sjön är som ett stort skafferi för dem fyllt med sjöfåglar och fisk,
berättar Sofie.
Att fisken trivs och gärna leker i Biotestsjön har Kustlaboratoriet konstaterat som
under många år utfört kontrollundersökningar i sjön.
– Biotestsjön var tidigare som ett akvarium i jätteformat men sedan fiskgallren
vid sjöns utlopp togs bort 2004 simmar
fiskarna in och ut i sjön som de vill, berättar Sofie.
Den bedömning som gjordes i samband
med beslutet att öppna Biotestsjön för fiskvandringvar, att anläggningen skulle kunna
utgöra rekryteringsområde för omgivningens varmvattenarter och därmed ge upphov
till nya lokala bestånd. Det är dock ännu

»Biotestsjön är idag ingen direkt häckningsplats för havsörn
utan är en jaktmark under häckningstiden, en god rastplats
under hösten och en övervintringsplats under vintern då sjön
är som ett stort skafferi för dem fyllt med sjöfåglar och fisk.«
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»Det finns ingen annanstans i världen
som man kan se något liknande …«

oklart, om detta kommer att ske, men
potentialen är betydande.
De senaste tolv åren har naturvårdsvakt
Alf Sevastik, som har i uppdrag att sköta
tillsynen på fågelskyddsområdena längs
länets kuststräcka, inventerat och räknat
fåglarna vid Biotestsjön. I början av februari 2010 räknade man under månaden upp
till 4 500 änder, 220 knölsvanar och mellan
20 och 30 havsörnar och i området runt
omkring sjön.
– Det finns ingen annanstans i världen
som man kan se något liknande under
vintertid. Sjön bildligt talat »kokar« med
fågel, säger Sofie.
I slutet av april och början av maj har
alla övervintrande fåglar försvunnit från
Biotestsjön. De drar till sina häckningsplatser i andra delar av Sverige. Men det
finns ändå gott om fågel runt sjön eftersom de arter som häckar i området börjar
komma in.
Biotestsjön ligger inom Forsmarks kärnkraftverks skyddsområde och är därför

inte tillgängligt för allmänheten. Under
sommaren finns det möjlighet att besöka
Biotestsjön genom att följa med på någon
av de många guidade bussturer som dagligen utgår från Forsmarks bruk.
– Bussturerna är väldigt populära och för

att vara säker på att komma med bör man
ringa i förväg och boka plats, säger Sofie. Hon
berättar att om det finns tid kan man få kliva
av för att titta och spana efter en havsörn på
nära håll eller smaka på havtorn och smultron som växer vilt runt sjön. ❧

FAKTA – Biotestsjön
Biotestsjön är en konstgjord sjö beläget vid Forsmarks kärnkraftverk i norra Roslagen.
Biotestsjön färdigställdes 1977 har en yta av ca 1 km2. Medeldjupet är ca 2,5 m och största
djup ca 5 m. I samband med bygget av Forsmarksverket invallades ett vattenområde mellan
ett antal skär i Öregrundsgrepen med hjälp av sprängsten från kylvattentunnlarna. Till detta
invallade område leds uppvämt kylvattnet från verkets två första reaktorer innan det släpps
ut i Öregrundsgrepen. Det uppvärmda kylvattnet innebär att temperaturen i vattnet är ungefär
tio grader varmare än det omgivande vattnet. Galler i utsläppet förhindrade fram till år 2004
passage av fisk. Denna »biotestanläggning« är ett viktigt instrument för miljökontrollen och
var under ett antal år en central plats för den biologiskt inriktade forskningen. Här studeras
hur uppvärmt kylvattenutsläpp påverkar djur- och växtliv under lång tid. Utöver de undersökningar, som varit direkt kopplade till tillståndsgivning och kontroll, har en forsknings- och
utvecklingsverksamhet bedrivits för att öka kunskapen om kylvattenutsläppens miljöeffekter.
Biotestsjön ingår i kraftverksanläggningen, men det är Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s,
Kustlaboratorium som ansvarar för undersökningarna.
Referenser: Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp – Erfarenheter från de svenska kärnkraftverken.
Elforsk rapport nr 09:79
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Stort härligt timmerhus, där det är njutbart
bara att andas in miljön.
Samlingsannons för Östhammar/Öregrund · Samlingsannons för Östhammar/Öregrund · Samlingsannons för Östha
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En skön stund kring

Öregrund
0173-214 00
www.mattonmarin.se
Bo ett stenkast från havet på ett
charmigt skärgårdspensionat
0173-305 12
www.ankargarden.se

Klockargården
Oasen mitt i stan, 1700-tals miljö
0173-300 65
www.klockargardenoregrund.se

I dettavackra
vackra 1700-talsbruk
liggerligger
Wärdshuset
I detta
1700-talsbruk
Wärdshuset
medstor
stor uteservering
mot Bruksdammen.
med
uteservering
mot Bruksdammen
Enkel och dubbelrum
i gamla betjäntflygeln och tvätthuset
www.forsmarkswardshus.se
Tel 0173-501
00
www.forsmarkswardshus.se
Tel 0173-501
00

H otell Rosenberg Roslagen
*** En oas i Roslagen ***

”Som hemma fast borta”
0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
www.rosenbergroslagen.se

0173-46380

Förmedlar boende
070-280 54 42
www.bokajak.se

Epokgården
0173-302 20
070-316 59 99
www.uddensbb.se

Vandrarhem
Lägenhetshotell
–
året runt
Konferens - Öppet
Vandrarhem
telsängarna
0173-302 00
med de sköna
www.epokgarden.se
0173-302
00
www.epokgarden.se

Örskärs Fyr
Vandrarhem & Servering
Johanssons Gårdshotell
hotell & konferens i unik gårdsmiljö
centralt i Östhammar
070-361 88 17
www.johanssonsgardshotell.se

Skärgårdens nordligaste utpost
0173-340 21 (vandrarhem)
070-791 29 75 (passbåt)
www.orskarsfyr.se

Giftastankar? Boka ert bröllop hos oss.

Östhammar/Öregrund
»En lugn stund … «
Öregrund är en tätort (stad) i Roslagen, som är en del av Östhammars kommun och Uppsala län. Orten hade 1555 invånare
i slutet av år 2010, och är därmed en av Sveriges minsta före detta
städer. Staden grundades 1491 efter uppmaning av fyra borgare i
närbelägna
Östhammars stad. Östhammar omnämns i handlingPå fastlandet mellan
ar första
1368, då kung Albrekt av Mecklenburg utfärdade
Öregrund
ochgången
Grisslehamn
25
km från Östhammar
privilegier
för staden. Men redan dessförinnan var Östhammar
0173-702 42
en besökt handelsplats.
www.sundsvedenturist.se

Epokgården -ok
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w
Litteraturfest i Mariehamn

foto: roine karlsson

foto: roine karlsson

Den 23–25 mars blir det litteraturdagar
i Mariehamn. Många intressanta författare
deltar. Bland dem kan nämnas nyligen prisbelönta Aase Berg, Augustpristagaren Tomas
Bennerhed, Amanda Svensson, Jonas Karlsson,
Anne Swärd, Dick Harrison, Elin Boardy och
Jens Liljestrand. Evenemanget fyller 20 år i år
och har denna gång temat »Horisont«.

Trålfiske på jakt & fiskemuseum
Ålands Jakt & Fiskemuseum i Käringsund på Åland har flera nya utställningar på gång
inför sommaren. »Havets silver« handlar om trålfisketiden på Åland. Just nu håller
man på med utställningen »Skall« med fotografier av Matilda Saul som dokumenterar
jakthundar och jägare. Poeten Carina Karlsson har skrivit dikter till bilderna. I sommar
kommer den fina utomhusutställningen »Strandholkar« flyttas hit från strandpromenaden i Mariehamn. Barnens Strömmingsmarknad är ett lektorg där barn får göra en
tidsresa, prova kläder från förr och handla svartbröd, äpple, salt och fisk.
Ny portal för Ljusterö
Ljusterö har fått en egen portal som heter
www.ljustero.se. Där finns allt man behöver veta
om ön samlat. Från dagens och morgondagens
väder till samhällsservice och turism. I en kalender
står vad som händer framöver från diverse möten
till bakluckeloppisar och stickcaféer. Vi ser att det
blir våffeldag i Linanäs hamn den 24 mars och att
Ljusterö marknad sker den 7 juli i år. På prylmarknaden kan man fynda gratis björkved och annat.
Och det pågår en fototävling på portalen.

Ny broschyr om Roslagen
Den 10 februari presenterades en ny broschyr
om Roslagen på turistbyrån i Norrtälje. De
rykande heta första exemplaren bläddrades
i med glad förtjusning. Den har fått en ny
formgivning med fina bilder och inspirerande
text om Roslagens »fenomen« och »guldkorn«. Texten är på svenska och engelska.
Den har även begåvats med en informativ
karta över hela området från Vaxholm till
Östhammar. Som kuriosa finns recept på
julgädda och texten till Taubes visa Calle
Schewens vals – Roslagens nationalsång.
Årets utgåva har producerats av förre
turistchefen Annica Norströms företag
Roslagen & Co. MagasinSkärgård har bidragit
med en del material till broschyren.

»Visste du att … båtägare ofta ljuger om hur fort båten går,
hur höga vågorna var, hur mycket det har blåst, hur kort
sikten var i dimma och båtens marknadsvärde.«
LÄNGTAR DU UT PÅ HAVET
-BÖRJA MED EN KURS

Kan man läsa sig till hur man manövrerar en båt? Vi tror inte det.
Därför ingår praktik i alla våra kurser. Boka din kurs på www.sjöklar.se
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Välkommen till Blidöbygden
Kom och besök
Kulans bod & galleri
på Bromskärsvägen
Blidö
Tel 070 517 12 53
www.kulan.org

Yxlan

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER

076-8 161 77 • niclas@ngbygg.se

ÅKE
ÅKE

070-562
33 88 Jidde,
070-224
80 03 80
Fredrik
TEL. 070-562
33 88,
070-224
03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ

ELINSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
LARMLagerviks Båtvarv Blidö

ROXELL
ÅKE
VILLAINSTALLATIONER
ELINSTALLATIONER
ROXELL
LARM
Telefon: 0176-820 04
ÅKE
ROXELL
ELINSTALLATIONER
VILLAINSTALLATIONER LARM
ENTREPRENAD ÅKE
I SKÄRGÅRDEN
ROXELLVILLAINSTALLATIONERLARM
0176-823 90 & 070-216 30 98www.lagerviks.se info@lagerviks.se
ROXELL
0708 - 455
863

0176-823 90 & 070-216 30 98
LARM
0176-823
90 & 070-216 30 98
0176-823 90 & 070-216Bromskärsvägen
30 98
1926, 760 17 BLIDÖ
0176-823 90 & 070-216
30 98 1926, 760 17 BLIDÖ
1926,
17 BLIDÖ
BromskärsvägenBromskärsvägen
Bromskärsvägen 1926,
760760
17 BLIDÖ

Bromskärsvägen
1926, 760 17 BLIDÖAB
Anders Entreprenad
Maskinservice

H A S S E S
SKÄRGÅRDSTJÄNST

Totte Grönwall Snickeri

Blidö 0709-20 30 89 andersent@telia.com

0709 408 238

S J Ö F R A K T & B Å T TA X I
070 -537 90 19
WWW.SKARGARDSTJANST.EU

Furusunds Handelsträdgård
Vi öppnar för säsongen 1 april.
Trädgården 0176-803 90

Schakt & Markarbeten
Kontakt Lars-Göran Norstedt
073-036 35 96

0176-825 99
www.blidowardshus.se

Ett år av äventyr

Vad skulle du göra om du hade en stark längtan att få vara mer ute
i naturen? Gunnika Isaksson-Lutteman från Vaxholm bestämde sig för
att viga ett helt år till äventyr. Varje helg under 2011 begav hon sig ut
på ett litet äventyr med stor upplevelse. Allt som allt 52 olika äventyr, och projektet fick namnet 52 adventures. Drivkraften har varit att
vistas mer i naturen men även att inspirera andra och visa att äventyr
inte behöver vara så komplicerat. Många av helgerna har tillbringats
i skärgården med äventyrshunden Diesel, en följeslagare som aldrig
säger nej till äventyr. Läs hennes egen berättelse om året här.
text: gunnika isaksson-lutteman foto: tomas almbo www.teknikgruppen.net
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»

»Jag tar ett djupt andetag för att insupa lugnet
som råder på den spegelblanka fjärden. Det är
sommarhetta i luften fast maj precis har börjat.«

67 magasinskärgård vår2012

Fakta

er på
ller
Läs m tures.se e
n
e
se
.
v
s
d
e
a
r
tu
.52
www .52adven mässan ,
n
blog ning på
cene
s
ide-s
Förelä n / Outs kl. 17.00
mars
ör sjö
rs
Allt f g den 8 en 11 ma
a
d
s
gd
a
tor
d
n
ö
0
och s kl. 14.0

68 magasinskärgård vår2012

»

Kajaktur med eftertanke
på Långhundraleden
Jag tar ett djupt andetag för att
insupa lugnet som råder på den spegelblanka fjärden. Det är sommarhetta i luften
fast maj precis har börjat. När jag skjuter ut
kajaken från land lägger sig äventyrshunden
tillrätta i knät och tar in dofterna av det 18:e
äventyret för året. Denna helg ska vi paddla
längs Husaån, vidare över Garnsviken för att
avsluta i Åkers kanal. Det sägs att detta var
en av vikingarnas viktigaste vattenled från
Östersjön till dåvarande huvudstaden Uppsala. Numera är det en kanotled kallad Långhundraleden. På 900-talet var farvattnet
runt omkring mig livligt trafikerad, men nu
är det tyst och stilla. Jag tar några loja paddeltag och smyger förbi en fiskare som har
fångat in något sprattligt i en håv. Klockorna
i Össeby-Garns kyrka ringer välkomnande.
Jag glider fram utan minsta ansträngning
och tankarna får fritt spelrum. Jag tänker
tillbaka på vintern. På de äventyr jag upplevt
under årets kalla årstid.
På Mälarens is smekte långfärdsskridskorna ytan i fridfulla skär. Vinterbestigningen av Helags har etsat sig fast i minnet
som det soliga ögonblick det var. Skidåkningen i Åre, Funäsdalen och Vemdalen
lockar till ett leende på läpparna. På Göta
Kanal bar skridskorna mig lätt ända fram
till Mem.
Några änder flaxar upp från vassen
och jag väcks ur mina tankar. Ett gult
sjöodjur i plast guppar vid bryggan i Åkers
kanal. Vid slussen i Åkersberga vänder
jag. På Storholmen slår jag nattläger, men
innan det är dags att krypa in i tältet går vi
över ön ackompanjerat av måsarnas skrik
i skymningen.
Kanaläventyr kring Väddö
Bara två veckor senare är det dags för ett
nytt kanaläventyr i Stockholms skärgård.
Denna gång lastas kajaken av i Väddö kanal
och smhi har utlovat högsommarvärme,
men på himlen siktas grålila olycksbådande
moln och vinden ylar i trädkronorna.
Väddövikens hårda motvind och en
grundstötning på märkligt grund med egen
flaggstång, gör att kontrasten är stor när jag
glider in i Väddö kanal där vinden inte når.
Jag njuter av att se fören klyva den blanka
ytan ljudlöst. Diesel sträcker på sig från sin

»Innan året är slut ska jag även ha ridit
islandshäst i Norrtälje, testat bågskytte
i Öregrund, cyklat hela Roslagsleden
och vintervandrat på Arholma.«
hoprullade position på kajakens packlucka.
I Älmsta pausar jag och besöker Roslagens sjöfartsmuseum. I skogen intill sitter
det skyltar om »fåglar« som kan skådas i
kanalen, framförallt sommartid. Jag läser
bland annat om Högröstad Kvällsfirare.
Paddlingen fortsätter ut i Bagghusfjärden.
I höjd med Barnens ö har hungerkänslorna
tagit över och jag är så trött i armarna av
att kämpa mot den obevekliga motvinden
att jag bestämmer mig för att färden mot
Norrtälje får fortsätta i morgon. Tältet
hamnar på en liljekonvaljäng av bara farten
och efter två portioner pasta toppat med
grillad haloumi kan jag njuta av solnedgången trots blåsten.
Guldkant på tillvaron
vid Siaröfortet
Sommaren tillbringas i Norges kuperade
landskap med vandring, klättring, surfing
och grottkrypning i vackra nationalparker.
Men nu är det oktober och det är dags för
det 41:a äventyret och årets sista tältnatt.
Jag är på väg mot mitt smultronställe.
Den bruna vassen rasslar när den knappt
synbara våg skapat av kajaken når strand-
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kanten. De guldgula löven glimrar i höstsolen. Jag stannar till vid Siaröfortet. På
Kyrkogårdsön, mitt i farleden mot Furusund, ligger fortet som är en rest från första
världskriget. Numera är det museet och
vandrarhemmet som lockar besökare hit.
Jag strövar på den böljande betongen som
kan dölja en mindre armé och en och annan
kanon i sitt inre. Löven liknar guldpengar
där det ligger på det svarta taket.
Krispig luft biter i näsan när de sista
paddeltagen tas mot min favoritplats i skärgården. Mörkret hinner lägga sig innan
tältplatsen är funnen och veden är samlad
till kvällens brasa. Med äventyrshunden i
knät vid den sprakande elden reflekterar jag
över året som gått. Året där tillvaron fick
guldkant. En uggla hoar i natten och jag
konstaterar att alla borde ha ett eget smultronställe i skärgården. En plats att samla
kraft på. En plats värd sin vikt i guld.
Innan året är slut ska jag även ha ridit
islandshäst i Norrtälje, testat bågskytte i
Öregrund, cyklat hela Roslagsleden och
vintervandrat på Arholma. Men det visste
jag inte när jag satt och petade i elden på
min lilla ö någonstans i skärgården. ❧

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt
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Astrid Landgren-Patterson

Stora Tullhuset miljömärkt

foto: roine karlsson

foto: roine karlsson

s

Ny turistförening RÅTUR

Som första byggnad i Stockholm stad har Stora Tullhuset på Stadsgårdkajen fått en
»Green Building«-certifiering. Den vackra tullbyggnaden från 1906 började renoveras
2006. Huset rymmer kryssningscenter, kontor och Fotografiska Museet. Kravet för certifieringen är att man använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med
Boverkets nybyggnadskrav. Stora Tullhuset använder cirka 29 procent mindre energi.
– Vi har under ombyggnaden arbetat målmedvetet med att minska energianvändningen för 105-åringen Stora Tullhuset och är mycket glada för att vi nu fått kvitto på
att vi lyckats med utmaningen, säger Stockholms Hamnars vd Johan Castwall.

Turistintressenter och företag på Rådmansö
har länge haft ett väl fungerande samarbete.
Bland annat ger man ut en turistbroschyr
med karta. Nu har man gått ett steg längre
och bildat en förening. RÅTUR bildades formellt i januari. Till ordförande valdes Astrid
Landgren-Patterson från Kajak & Uteliv.
Under våren kommer en evenemangskalender produceras som lyfter fram allt som
händer på och runt Rådmansö och Frötuna.

Vi har material för trädgård & strand
Återförsäljare

Natursten • Jord Hasselforsjord
Grus • Krossprodukter
Containers • Transporter

s i storsäck!
Även leveran

Rodenåkarna
0176-767 50. www.rodenakarna.se

uugn skapar en härlig atmosfär. Bastutunnan och badbaljan
enskaper som vi gärna vill visa. Välkommen till vår butik
rtiment.

För skönare Fritid!

Besök vår butik och se det stora utbudet av
bastu och brasvärme produkter.
Köp bekvämt med betalning på 24 månader
utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och
uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Se kampanjen på
www.bastuspecialisten.se

Duo Exclusiv T2
En trevlig trädgårdsspis med hjul
som enkelt kan snurras på.
Pris 27.900:- 1265:-/mån.

Jøtul 163
Liten lättplacerad kamin med 3 sidor
glas och elegant form.
Pris Nu 11.900:- 569:-/mån.
Begr. antal. Ord. pris 14.900:-

Bastutunna från Spadealers
Lättmonterad bastu av värmebehandlad
furu komplett med vedbastuugn.
Pris 46.200:- 1878:-/mån.
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Karlsbodavägen 19A, Bromma.
Tel: 08-445 14 10.
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Lyssna på Skärgårdsradion
var du än är (utan brus och
knaster). Perfekt mottagning
över hela världen!

foto: nordiska museet
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Strindberg
drogs till öarna
I år är det 100 år sedan nationalskalden August Strindberg dog. Under
året kommer alla tidningar och magasin innehålla djuplodande artiklar
om hans begåvning och skapande. Hans dramer och konst kommer
att malas ner i minsta atom liksom hans personlighet och förhållande
till kvinnor. Här nöjer vi oss med att titta på hans kärlek till skärgården
och på vilka öar han bodde. text: misse ljungström

Lockas till öarna
Nästa plats i skärgården som fick stor betydelse för Strindberg är naturligtvis Kymmendö, hans Hemsö, dit han kommer första gången 1871 för att tillbringa tre somrar
i rad och hyr hos »Hemsöbornas« madam
Flod. När han träffat Siri von Essen, de
gift sig och fått döttrarna Karin och Greta
återvänder han till Kymmendö för att leva
lyckligt familjeliv de fyra första somrarna
på 1880-talet. Familjen tillbringar sedan
flera år utomlands och de får ytterligare ett
barn, sonen Hans. Under vistelsen i Bayern
skriver han Hemsöborna och efter det
kommer han aldrig tillbaka till Kymmendö.
Strindberg fascineras också djupt av
Huvudskär, som ännu inte har någon fyr
1881, när han gör ett besök där tillsammans
med Carl Larsson. Den första fyren byggdes
först 1882 och den nuvarande kom upp så
sent som 1931.
När Strindberg kommer hem till Sverige
efter utlandsåren lockas han till öarna nära
Dalarö, där han tidigare åkt ångbåt om
somrarna och nu blir det Runmarö, som
blir den fasta punkten.
Strindberg trivs i sin fiskarstuga i Nore,
Siri och barnen bor i en villa bredvid. Något
gör ändå att han tillbringar andra halvan
av året på Sandhamn. Året efter gör de ett
nytt försök i Stenbro. Det är här han inspi-

foto: roine karlsson
foto: roine karlsson

foto: liljevalchs konsthall

foto: nordiska museet

»

August Strindberg möter Stockholms alldeles
speciella övärld är när han som
17-åring deltar i en skarpskytteövning vid
telegrafberget på Tyresö. Det här var 1866
och den hänförande utsikten över Ingaröfjärden gav honom antagligen lust att se
mer, för som nyexaminerad student tar
han tjänst som informator åt de tre sönerna
på Hammersta Säteri, där han blir kvar i
knappt ett år.
I augusti 1868 gör han och några vänner
en segling ut till Sandhamn, där de under
några dagar bor på Kjellströmska gården,
som idag heter Strindbergsgården, och
han förtrollas av naturen och minnet av
fyren på Korsö i solnedgång. År 1873 söker
han sig tillbaka till Sandhamn, nu för att
skriva och måla och han hyr bostad hos
en lots. Han kommer än en gång tillbaka
till Sandhamn efter att ha lämnat familjen
i juni 1889 och bor året ut i en länga på
Wahlbäcksgården.
Första gåNgeN

»När han träffat Siri von Essen, de
gift sig och fått döttrarna Karin och
Greta återvänder han till Kymmendö
för att leva lyckligt familjeliv de fyra
första somrarna på 1880-talet.«
reras till Silverträsket. Sommaren 1891 ligger
Strindberg i skilsmässa från Siri von Essen
och bor i Lerkila, också på norra Runmarö,
medan övriga familjen bor i Sandhamn.
Efter ett kort mellanspel i Boo i Nacka
drar sig Strindberg till Värmdö och Brevik
vid Strömma kanal, dit han kan resa med
ångbåt. Han hyr herrgårdens högra flygel
och är inackorderad i maten. Resten av
familjen bor i Lemshaga närmare Gustavsberg.
Måleri
Strindberg dras nu till Dalarö, som han
många gånger besökt under åren på Kymmendö. Där hyr han av lotsar och tullare
och ägnar sig mycket åt måleri.
1893 gifter Strindberg om sig med österrikiska journalisten Frida Uhl och får dottern Kerstin. Han kommer inte tillbaka till

Stockholm förrän 1899 och är då skild från
Frida sedan några år.
Hans syster Anna erbjuder honom att bo
hos henne i Furusund, vilket han avböjer
och istället hyr på Förängen men han äter
sina måltider hos systern. I juni sommaren
efter hyr han Villa Venezia och sommaren
1904 bor han i Isola Bella tillsammans med
nya hustrun, skådespelerskan Harriet Bosse
och deras lilla dotter Anne-Marie. Det blev
deras enda sommar tillsammans på Furusund, för de låg redan i skilsmässa och året
efter är Strindberg där ensam. Nu är han
på Täckholmen och det här blir den allra
sista sommaren han hyr något sommarställe. Den sommaren inleds med att han
under en vecka besöker Albert Engström i
Grisslehamn. Det blev god mat och dryck
och trevligt umgänge och vänskapen varade
Strindbergs liv ut. ❧

Källor: Alice Rasmussen: Det går en oro genom själen. Albert Engström: August Strindberg och jag. Kurt Bergengren: Strindbergs sommarnöjen
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BÅtAR tIll SAlU:
NIMBUS NOVA 33 med 2 st VP KAD44 -01
Välutrustad PRINCESS 385, 2 st VP TAMD61 -86
TRESFJORD 240 WA med VP 4.3 V6 -07

1.225.000:1.195.000:450.000:-

VI SERVAR AllA SlAGS MOtORER

Egen tillverkning av GRADDO 540
PRIS:
inkl Mercury 50 hk

159.000:-

0176-409 00

www.graddomarina.se

Bli medlem du också! 5 nummer veteranbåtskultur per år.
Sätt in 250:- på PG 204697-7 eller BG 5418-1128.
Ansök om medlemskap på vår hemsida,
så missar du inte nästa nummer.
Du kan också beställa tidigare
nummer á 50 kr.
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se
info@veteranbaten.se 08-7837904
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svenskar väljer att åka dit på semester.
En del flyttar dit för gott. Thailändaren
Suchit »Tuy« Bangkung gjorde tvärtom.
Hon flyttade till Sverige och fiskaren
Anders Jansson på Björkö i Stockholms
mellersta skärgård. text o. foto: hans brandt

Frissan från
Thailand blev fiskare
och
skulle hälsa på sin moster utanför Stockholm. Hon följde med
mostern till Björkö och såg …
och tyckte om … Snabbt hem till
Thailand och sedan ännu snabbare tillbaka till Björkö där hon
nu stannat i 6 år …
Tuy träffade nämligen fiskaren
Anders Janson när hon besökte
Björkö. Det var han som var
anledningen till att Tuy stannade.
Nu fiskar Tuy med Anders och
hjälper till med alla kringsysslor
som att göra rent i näten och
kassarna, rensa fisken, röka,
grava, portionera och distribuera.
Ibland får man också ovälkommet besök av sälar som förstör
näten, äter upp alla de laxar de
kommer över och de resterande
laxarna försvinner ut genom
hålen i näten, ofta med stort
ekonomisk bakslag. Välkommet
besök får man också av fritidsbåtar som vid passagen genom
Björkösund passar på för att köpa
färsk fisk.
Ursprungligen kommer Tuy
från en liten by cirka 2 timmar
från Bangkok. Hennes föräldrar
var jordbrukare som ibland tog

tuy kom FråN thailaNd

hand om flodfisk. Själv är Tuy frisör i grunden och Anders har lärt
henne allt om fiske.
Huvudsysselsättningen på
Björkö är fiske året runt. Man
odlar lax i stora nätkassar. Laxen
röks eller gravas på olika sätt och
levereras till närliggande affärer,
restauranger, förbipasserande
båtar och privatpersoner. Det
finns bara ett fel på de anrättade
laxarna, de är så goda att de går åt
för fort! Köp en och en halv portion när Du egentligen skall ha
en! Förutom laxen fiskas abborre,
gädda, sik, ål, lite strömming och
någon flundra.
På Björkö tycker Tuy om
lugnet och naturligtvis Anders.
Anders är född på Björkö och
hans släkt har bott där i mer än
hundra år. Han är en av de få
yrkesfiskarna i Stockholms skärgård idag. Skulle han inte vara
där skulle Tuy åka hem direkt.
Björkö ligger söder om Dalarö
och mycket nära Ornös sv-sida.
På Björkö bor cirka tio personer

suChit BaNgkuNg har
hittat sin kärlek på
andra sidan jordklotet.
Hon bytte ett liv som
frisörska i Thailand
till ett som fiskarfru
i den svenska skärgården. Ett val hon
inte ångrat.

året runt och på sommaren tillkommer ett antal sommargäster.
Ibland ordnar de sång- och viskvällar på det härliga berget vid
Björkösund. Till dessa kvällar
kommer ofta ett hundratal besökare som också får njuta av Tuys
goda mat, trubadurer, sångerskor
som ackompanjeras av Anders
dragspel och sång.
På Tuys fritid blir det mycket
mailande med släkt och vänner,
många förstås i Thailand. Hon
pluggar också svenska. Naturligtvis tycker hon vintern är jobbig,
speciellt när hon måste gå över
isen för att handla. Vissa år åker
hon hem en månad och hälsar på
sin familj i Thailand.
Frågar Tuy hur det är att
komma från ett varmt land till att
bo på en liten ö, med blåst, is, snö
och ett fåtal grannar får jag inget
svar i ord, bara ett stort, stort
leende och en kärleksfull blick
mot Anders.
Tuy, hon kom, hon såg … och
hon stannade! ❧

»… inget svar i ord, bara ett stort, stort
leende och en kärleksfull blick mot Anders.«
75 magasinskärgård vår2012

»Det är lördag den 10 december 2011.
Ett datum att skriva in i historieböckerna. Åtminstone på Runmarö.
Öns hembygdsgård förvandlas till en
lokal med högtidlig glans.«
76 magasinskärgård vår2012

Runmarös
egen Nobelfest
Runmaröborna blev kanske mer glada än Tranströmer själv
när det förkunnades att han skulle få Nobelpris i litteratur.
De tog tillfället i akt att fira. Med en egen Nobelfest.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»
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ru n m a r ö s

egen Nobelfest

»Gästerna anländer på bullriga flakmopeder
och fyrhjulingar. Inte en limousin så långt
ögat kan nå. Hit kommer man ordentligt klädd med
skoteroverall och stövlar utanpå glittriga stassen
och finkostymen. I garderoben sker förvandlingen.«

»

eN FaNFar avBryter sorlet.

– Det är en stor ära att få presentera …
Det blir knäpptyst av spänd förväntan.
– … Nobelpristagaren i kemi …
– Näää, ropar runmaröborna unisont.
En stund senare.
– Det är en stor ära att få presentera …
Knäpptyst igen.
– Nobelpristagaren i litteratur …
– Oaaah. Jubel och applåder dränker
hans namn.
– … Tomas Tranströmer.
Det är lördag den 10 december 2011.
Ett datum att skriva in i historieböckerna.
Åtminstone på Runmarö. Öns hembygdsgård förvandlas till en lokal med högtidlig
glans. I klass med Blå Hallen i Stockholms
Stadshus. Inte riktigt men ändå. Ikväll
kommer man att vara nära kungligheter, kändisar och glamour utan personlig

inbjudan till »den riktiga« Nobelfesten.
Tack vare en jättestor vit duk, där en projektor kastar bilder från det direktsända
tv-evenemanget.
Så fort det stod klart att Runmarös poet
tilldelas Nobelpriset i litteratur gick telefonerna varma. Det skulle bannemej firas.
Rejält. Med en egen Nobelfest. Samtidigt
som originalet. Evenemanget blir snabbt
fullbokat. Ett tjugotal hamnar på kölista.
Först på plats är hembygdsföreningen som
håller på med förberedelserna. Vi går runt
och hälsar. De presenterar sig med namn
och by(!). Åke Sandberg – Söderby, Cecilia
Svedling – Solberga, Lena Bengtsson – Styrsvik, Lars Hedberg – Kasviken och Monika
Viklander – Lugnet för att nämna några.
Runmaröborna håller på att spricka av
stolthet. Det här är århundradets kanske
årtusendets stora händelse. Eller den enda
någonsin alla tidevarv räknat. Hur stora
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är oddsen att ön får en ny nobelpristagare
i litteratur? Men man kunde ha haft två
faktiskt. En del anser att Strindberg som
bodde här några år förtjänade ett Nobelpris.
Skålar med kungen
Gästerna anländer på bullriga flakmopeder
och fyrhjulingar. Inte en limousin så långt
ögat kan nå. Hit kommer man ordentligt
klädd med skoteroverall och stövlar utanpå
glittriga stassen och finkostymen. I garderoben sker förvandlingen. Från skärgårdsbo
till balens drottning och kavaljer. Av med
raggsockor och på med lackskor. Fotoblixtar
smäller av. Parvis blir alla fotograferade.
Som kändisar på röda mattan. Det bjuds
på champagne och gåslevermousse. I stora
salen är det uppdukat och tänt med levande
ljus. På väggarna hänger affischer med
utdrag ur poetens verk. »Det finns mitt i
skogen en oväntad glänta som bara kan

runmarös

Tranströmer har sitt »disblå« lilla fritidshus i byn Gatan. Huset
som »ser ut som en barnteckning« för att citera honom själv.

hittas av den som gått vilse« är en av många
vackra rader.
Någon med insideskontakt har försökt
luska ut vad som står på menyn och vilka
blommor man dekorerar med i Blå Hallen.
Det var dömt att misslyckas. En mer väl förborgad hemlighet finns troligen inte. Skulle
någon ertappas med ha yppat ens förrätten
hade den väl dömts för högförräderi. Runmarös meny består av gräddstuvade trattkantareller (tio kilo handplockade på ön) på kavring, örtmarinerad fransyska med rödvinssås,
primörer i vinägrett och potatisgratäng samt
vaniljglass med hallon till dessert.
Vi äter och skålar samtidigt som gästerna i Stadshuset. Nästan som om man

var där. På riktigt. Prinsessan Victoria dyker
upp och ler mot oss. Nästa stund får vi se
vår poet. Mannen till vars ära vi är här. Vi
frossar i mat, glädje och poesi. Poeten Marie
Lundquist och översättaren Anders Bodegård
läser dikter av Tranströmer. Anders berättar
att han har översatt polska poeten Wislawa
Szymborskas böcker. 1996 års nobelpristagare i litteratur.
Guldregn och Nobelpris
Festligheterna håller på till långt in på morgonkulan. Med virvlande dans och glada
miner. Det gäller att passa på en dag som
denna. Ett historiskt ögonblick som kanske
eller högst troligen aldrig mer kommer

Fakta/Runmarö:
Ön ligger cirka tio minuters båtresa från vinterhamnen i Stavsnäs i mellersta skärgården.
Runt 300 personer är bofasta året runt. Om somrarna kommer 3–4 000 fritidsgäster ut.
Det finns hela femton byar. Ön är bland annat känd för sina orkidéer. Årliga evenemang
är Runmarödagen som i år inträffar 21 juli och teatern Runmaröspelen 27–29 juli. Mer
information på www.runmaro.org
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egen Nobelfest

igen. En pratstund med Ann Hansson från
Norrsunda avslöjar att det inte var länge
sedan ön drabbades av glädjefnatt av annan
art. Då det blev storvinst och grannyra i
lotteriet Postkodmiljonären.
– Först guldregn och sedan Nobelpris.
Vad kommer härnäst?, undrar hon.
Dagen efter »den stora festen« lägger
sig lugnet. Vi bestämmer oss för att ta en
promenad till byn Gatan för att se Tranströmers »disblå« hus, »impregnerad i fyra
gånger glädje och tre gånger sorg«. Bakom
ett buskage på en förvildad naturtomt står
en oansenlig liten ljusblå stuga. Som några
utländska besökare lär ha sagt inte är värdig
en stor världskänd poet och författare. Men
det är något rörande och anspråkslöst med
den lilla bostaden. Som hämtat ur en saga.
Passar bra ihop med Tranströmers ödmjuka
och lågmälda personlighet.
Vi träffar John Olsson som håller på och
fixar på sin tomt. Han bekräftar att vi kommit rätt och har bara gott att säga om sina
grannar. När vi står och samspråkar kommer hans fru Catrin ut och gör oss sällskap.
Brukar ni läsa hans böcker?
– Oja, svarar de.
Är ni omnämda någonstans?
– Nej, men han skriver om några pollare här nere i byn. De känner vi igen, säger
Catrin och ler.
Vi går ner mot vattnet och hittar en bänk
att sitta och filosofera på. Det är lätt att
förstå var Tranströmer hämtar inspiration.
Källor finns överallt på Runmarö. ❧

Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö ·

Skepp o´ hoj!

Här finns:
Sjökort, Båtsportkort, Kartor,
Kompasser, Linjaler och Passare
så du hittar rätt!

0176-778 80

Välkommen
till trivsamma

VI HAR ÖPPET 8 – 21
ALLA DAGAR
Välkommen!

Norrtäljev 3
Älmsta
Väddö

0176-523 69

Vi är även ombud för Systembolaget
tel 0176-500 57

Väddö »Här trivs man«

Väddö (Wäddö) är den norra delen av en ö i norra Roslagen (i Norrtälje kommun) och ligger cirka 10 mil norr om Stockholm. Väddö
räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö. I söder
övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr finns broförbindelse till Fogdö och Singö. Från Grisslehamn går färjor till och från
Åland. Ön har cirka 3 000 permanentbostäder och drygt 8 000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av sommarturismen. Många
hantverkare arbetar som egna företagare.
Visste du att ungefär 22 000 båtar passerar Väddö kanal varje år?

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM
Älmsta Väddö
Museum (550 m2) med rika samlingar från
Roslagens sjöfart under gången tid
Beläget på Kaplansbacken
Egen brygga vid Väddö kanal
ÖPPETTIDER:
1 juni t o m 31 augusti kl 10.00 – 16.00
Midsommarafton stängt
Extra öppethållande för grupper efter
överenskommelse
Telefon 0176-502 59

www.sjofartsmuseet.se

Sir Percy’s
g
Caterin

0176–52512
www.sirpercyscatering.se

Spännande & traditionell
mat med skärgårdskänsla

Olika bufféer • Bröllopsmenyer •Företagsfester
Glas & porslin •Bord & stolar

Försäljning av kaffe, läsk, bröd och glass

Koppla av mellan himmel och hav
Ren njutning för kropp och själ
Njut en dag eller ﬂera på
Roslagens vackraste SPAhotell. Ring oss för goda
förslag och färdiga paket!
KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN
Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se
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Ni ordnar festen – vi ordnar resten

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

foto: fotogubben.se
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Restaurang Magasinet i ny regi
I januari i år tog matlagningsföretaget
Sva marga mat över restaurang Magasinet
i Vaxholm.
– Efter två år med verksamhet med matlagningskurser känns det som en underbar
möjlighet att kunna utöka verksamheten
och presentera god hälsosam mat, med
ekologiska och närproducerade råvaror, för
ännu fler matintresserade. Vi startar upp
som matcafé i mitten av januari för att sen
successivt utöka vårt utbud till restaurang
med fulla rättigheter tidigt i vår, säger nya
krögaren Amanda Bjuhr.

Rallyfrossa i Östhammar
Liksom ifjol kommer Midnattssolsrallyt i sommar passera Roslagen med lunchuppehåll
i Östhammar. För andra året arrangeras rallyt med utgångspunkt från Rocklundaområdet i Västerås. Tävlingens första sträcka körs på onsdagskvällen den 18 juli. På
torsdagen körs sex specialsträckor i Västmanland, Dalarna och så åter till Västerås.
Fredagen blir en heldag på de kurviga roslagsvägarna, där kända rallyprofiler som
Ove Påven Andersson och Åke Bryggarn Andersson slogs med Björn Waldegård. Avslutningsdagen kör man genom Sörmland och slutligen tillbaka till Västerås för sista
sträckan och en pampig målgång. Arrangörer är Kungliga Automobilklubben. Mer info
finns på www.midnattssolsrallyt.com

Hitta utflyktstips på

Biovacuum - Watercare minireningsverk
• Ingen slamsugning behövs.
• Enkel placering ovan mark.
• Hög reningsgrad - även vid oregelbunden användning.
• Besök - installation - service
Hör av dig för mer information.
Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.

Miljö & Bioteknik

08-608 21 60
kontakt@miljöochbioteknik.se
www.miljöochbioteknik.se

utö.se
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Kom och besök
Kulans bod & galleri på
Bromskärsvägen, Blidö
Tel 070-517 12 53
www.kulan.org
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Hinken som
flög till väders
Erik »Kulan« Wennbergs konst visar frusna ögonblick ur hans liv.
Här ser vi en från 1960-talet när konstnären var i yngre tonåren.
Om plåthinken som flög sin kos. Med en rejäl smäll. På Rödlöga.

•k

ula

n b e r ät

ta

r

– hiNkeN häNgde på skorsteNeN för att
det inte skulle regna in, börjar Erik.
– Jag kom på att den måste bort, säger
han och berättar hur han fick bråttom
att ta bort hinken när Rödlögas ökände
handlare Gösta Söderman skulle ut och
tråla med sin fiskebåt.
Men handlaren var snabbare än Erik.
När motorn gick igång exploderade det

under hinken som flög iväg till himlen och
försvann för gott.
– Det var som ett kanonskott. En riktig
smäll, beskriver Erik.
Han minns det som om det vore igår. På
bryggan står hans stora kärlek på den tiden
– Kristina och håller sin lillebror i handen.
De blev säkert lika förskräckta som Erik.
Vid klippan ses hans mamma tvätta kläder
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i havet. En annan öbo ligger på bryggan
för att hämta vatten ur sjön med en vattenkanna. Tavlan visar också att på 60-talet
fanns kor som betade på Rödlöga. Och på
bryggan står ett gäng ölbackar som lastats
av till öns lanthandel. Rödlögaboden som
den kallas lever än idag. Sommartid. Skärgårdens ostligaste affär – känd för sin årliga
ostmarknad. / josefin ekberg

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

w
foto: anytec

Konstpoolens evenemang i vår
Nu lämnar vi en spännande höst när vi startade vår verksamhet
bakom oss och blickar mot våren. Vi kommer att ha inspirerande
konstutställningar, aktiviteter som konstmarknad, jazzfestival och
andra konserter. Vi avslutar våren med en sprakande invigning
av Moped & nostalgimuseét. Missa inte det!
Till hösten kan vi bjuda våra besökare på bland annat konstutställning med verk av Ardy Struwer & Eva Bengtsson.
I huset finns också Kafe Radiokakan, Konstbutiken Konstartera, Studio Erngren, Kicki Cleverborn och ABF Södertörns
studieverksamhet. Varmt välkommen och titta gärna in på vår
hemsida: www.konstpoolen.se

s

Bra båt oavsett väder
foto: ann-marie erngren

Öregrundföretaget Anytec lanserar nu en ny kabinbåt Anytec 860
cab. Målet med 860 cab har varit att skapa en tilltalande och övernattningsklar båt med alla bekvämligheter. Design, funktion, fartresurser och hög säkerhet har stått i centrum. Resultatet är en snabb
och bränslesnål båt som trivs lika bra i vattnet under såväl sommar
som vinter. Rindö Marine har levererat motorn som är en Volvo
Penta d6 370 hk med dph drev. Båten riktar sig till den som har
behov av en transportbåt, för en skön weekend ut i skärgården samt
till familjen som vill åka bekvämt med sina barn i alla typer av väder.

CITTRAVERKSTADEN
Det är vi som gör det enkelt!

Rallarvägen 9, Åkersberga, 08-540 686 50 • Braxenvägen 2, Norrtälje, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

Bygger efter dina önskemål

Ny & tillbyggnad • Mark arbeten
Brygganläggningar • Specialbyggen • Kättingbyten
Transporter • Pråm med kran
073-505 55 86 Björn, Norrtälje
0708-307 297 Jan, Gräddö
073-70 70 778 Tomas, Grisslehamn
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foto: roine karlsson
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Se till att välja rätt
sjötaxi som hittar bland
grynnor och skär.

Din skärgårdsguide
Hjälper dig att hitta alla
krogar, vandrarhem,
spa, sjötaxi, svävare och sjöräddning. Och mycket mycket mer …
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Nytta o. nöje
kapellskäret, rådmaNsö

0176-440 50
www.kapellskaret.se

Öregrund/Östhammar
straNdhotellet seglarBareN,
öregruNd , 0173-316 00

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

08-520 390 30,
www.korunda.se

koNtrast restauraNg, Norrtälje

NyCkelvikeNs herrgård, NaCka

ludvigsBergs herrgård, muskö

0176-101 29, www.kontrast.cc

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

pärlaN på möja

Nåttarö krog, Nåttarö

08-571 641 85
www.parlanpamoja.se

08-520 400 96 (sommartid)
www.nåttarö.nu

restauraNg oxdjupet, värmdö

sjöBloms öjaBod, laNdsort

073-968 49 29
www.oxdjupet.com

08-520 341 11, www.landsort.nu

restauraNg poNt,
hägerNäs straNd,

08-551 550 66
wwwskansholmen.com

08-756 32 20
www.restaurangpont.se

smådalarö gård, dalarö

laNger’s hotell, häverödal

0175-224 25
www.langerhotell.se
lidö värdshus, lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
lyCkhem skärgårdspeNsioNat,
Björkö , 0176-940 27,

www.lyckhem.nu
0176-103 34
www.pensionatgranparken.se
restauraNg lotsvillaN
& pad thai, simpNäs (sommartid)

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
s/s Norrtelje, Norrtälje

straNdNära, öregruNd

0176-191 40,
www.ssnorrtelje.se

(sommartid)
www.strandnaraoregrund.se

0176-70 04 50, www.atellet.se

www.strandhotellet.nu

suNdsvedeN turistaNläggNiNg,
suNdsvedeN , 0173-702 42

www.sundsvedenturist.se

Norra skärgården
BergBy gård kurs & koNFereNs,
häverö

0175-312 55, www.bergby.com
Blidö Wärdshus, Blidö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
FejaNs krog, FejaN

0176-430 42, www.fejan.se
Forsmarks Wärdshus, Forsmark

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
grisslehamN gård, grisslehamN

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
hotell havsBadeN, grisslehamN

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
högmarsö krog, högmarsö

0176-835 50, 0722-06 27 09
www.hogmarsokrog.se

08-501 542 65
www.kymendo.se
köruNda golF &
koNFereNshotell, NyNäshamN

peNsioNat graNparkeN, Norrtälje,

Krogar

08-85 35 00,
www.stocksundsgruppen.se

kymeNdö serviCe, dalarö

Norra stavsudda haNdel,

kNappkarlssoN kaFé & krog,
BarNeNs ö (sommartid)

»Lite gott
att äta och
någonstans
att bo.«

hamNkrogeN/klart skepp,
stoCksuNd,

restauraNt j, NaCka straNd

08-601 30 25
www.restaurantj.com
saNdhamNs värdshus,

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
seglarhotellet i saNdhamN

08-574 504 00
www.sandhamn.com

åtellet i Norrtälje

skärgårdskrogeN sjöBodeN,
djurö, 08-571 490 00

Mellersta skärgården

www.djuronaset.com

Bistraud grissliNge Bistro & Bar,
värmdö, 08-570 228 10

08-541 333 61,
www.kastellet.com

www.grisslingebistro.se

vita griNdarNa, djurö

BullaNdö krog, värmdö

08-571 458 54
www.bullandokrog.se
CaFé sjöstugaN, lillsved, värmdö

070-310 72 70
www.cafesjostugan.se
FiNNhamNs CaFé & krog

08-542 464 04,
www.finnhamn.se
FågelBrohus, värmdö

08-571 419 90
www.fagelbrohus.se

vaxholms kastell, vaxholm

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
gåshaga hotell & restauraNg,
lidiNgö , 08-601 34 00,

08-571 419 19
www.smadalarogard.se
södertälje gästhamN

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
tre små rum, trosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se
trosa stadshotell & spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
utö värdshus, utö

08-504 203 00
www.utovardshus.se
sjöBloms öjaBod, laNdsort

08-520 341 11, www.landsort.nu

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Åland

Wikströms Fisk, möja

Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se

www.brudhall.com
glada laxeN, kumliNge

Södra skärgården

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

aNtoNs krog, Fd mamsell trosa

käriNgsuNd resort &
CoNFereNCe, eCkerö,

0156-127 49,
www.antonskrog.se
BomaNs hotell & restauraNt

griNda Wärdshus, griNda

skaNsholmeNs sjökrog, mörkö

0156-525 00, www.bomans.se
Båtshaket, ålö, 08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)
gålö skärgårdskrog, gålö

www.gashaga.nu

070-760 46 16, 0768-98 74 02
www.galokrog.se (sommartid)

haga Forum, solNa

krogeN på orNö, orNö

08-33 48 44
www.profilrestauranger.se

08-501 560 00,
www.ornokrog.se
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+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

domaruddeNs FriluFtsgård,
åkersBerga , 08-540 208 25

laNger’s hotell, häverödal

hotell Blå Blom, gustavsBerg

www.domarudden.se

0175-224 25
www.langerhotell.se

08-574 112 60, www.blablom.se

griNda Wärdshus, griNda

straNdhotellet, öregruNd

Öregrund/Östhammar

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se

straNdNära, öregruNd

NyCkelvikeNs herrgård, NaCka

suNdsvedeN turistaNläggNiNg,
suNdsvedeN , 0173-702 42

Café

(sommartid)
www.strandnaraoregrund.se

08-718 00 21
www.nyckelviken.com
siNgö Choklad, grisslehamN

iNgmarsö Norrgård, iNgmarsö

ljuNgBergsgårdeN, tyNNiNgö

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se

www.sundsvedenturist.se

möja gästhem, möja

sveN FredrikssoN Bed &
BreakFast, Norrtälje

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Norra skärgården

0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se
vita griNdarNa, djurö

070-209 42 43
www.svenfredriksson.com

seglarhotellet i saNdhamN

aNkargårdeN, öregruNd

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Norra skärgården

vaxholms B&B, vaxholm

BergBy gård kurs & koNFereNs,
häverö , 0175-312 55

villa paradis B&B, vaxholm

0173-305 12 (sommartid)
www.ankargarden.se
Blidö Wärdshus, Blidö

08-574 504 00
www.sandhamn.com
0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

0176-825 99
www.blidowardshus.se

Södra skärgården

Forsmarks CaFé, Forsmark

hässelmara gård, orNö

www.bergby.com

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

grisslehamN gård, grisslehamN

0768-67 67 20
www.villaparadis.se

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se

väsBy gård & koNFereNs,
ljusterö , 08-542 410 65

0173-501 09
FurusuNd mariNa

0768-03 09 71,
www.promarina.se
grisslehamN gård, grisslehamN

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se
gräsö koNstkaFé, gräsö

0173-343 66, 070-523 59 14
www.konstkafe.com

kaFé radiokakaN, NyNäshamN

08-520 132 00
www.kaferadiokakan.se
kymeNdö serviCe, dalarö

08-501 542 65
www.kymendo.se

hotell östhammar, östhammar

www.vasbygard.com

0173-105 00
www.hotellosthammar.se

Södra skärgården

kaFé kvarNuddeN, gräddö

orNö Båtvarv, orNö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

0176-400 50, 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu

BomaNs hotell & restauraNt

lidö värdshus, lidö

köruNda golF &
koNFereNshotell, NyNäshamN

sjöBloms serviCe, laNdsort

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

0173-316 60
www.hotellflora.se

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

lyCkhem skärgårdspeNsioNat,
Björkö

järNBodeN i harg, hargshamN

södertälje gästhamN, södertälje

0176-940 27, www.lyckhem.nu

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

mats persgårdeN B&B,
grisslehamN , 0175-302

hotell Floras trädgård,
öregruNd,

0173-200 63 (sommartid)
070-290 99 35,
www.distingo.se
kaFé kvarNuddeN, gräddö

0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.nu
kloCkargårdeN, öregruNd

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
kNappkarlssoN kaFé & krog,
BarNeNs ö (sommartid)

0176-933 83
www.knappkarlsson.se

tre små rum, trosa

0156-121 51
www.trosahembageri.se
trosa gästhamN

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
ösmo plaNtshop, NyNäshamN

08-520 272 30
www.osmoplantshop.se

Norrtälje mariNa

08-520 390 30,
www.korunda.se
ludvigsBergs herrgård, muskö

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

25
www.matspersgarden.com

sjöBloms öjaBod, laNdsort

mellaNgårdeN tvärNö, tvärNö

skärgårdshotellet, NyNäshamN

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

peNsioNat graNparkeN, Norrtälje,

smådalarö gård, dalarö

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se

08-571 419 19
www.smadalarogard.se

råNäs slott, råNäs

tre små rum, trosa

0175-747 00, www.ranasslott.se

0156-121 51
www.trosahembageri.se

stjärNvreteNs Fyra rum, vreta

08-520 341 11, www.landsort.nu

Sörmland

0176-146 83, 070-333 93 38
www.stjarnvreten.se

CaFé gula kvarN, NävekvarN

Wik Bed & BreakFast, Norrtälje

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se

vill du oCkså syNas här?

lidö värdshus, lidö

0176-404 99 (sommartid)
www.lidövärdshus.se

0156-525 00,, www.bomans.se

trosa stadshotell & spa

0768-03 09 71
www.promarina.se

Åland

0176-70 04 50, www.atellet.se

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

pythagoras iNdustrimuseum,
Norrtälje , 0176-100 50

ulFsBy gård, jomala

Mellersta skärgården

Åland

artroom B&B, vaxholm

Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.pythagorasmuseum.se

åtellet i Norrtälje

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

simpNäs hamNCaFé, Björkö

070-974 91 92, www.cafeet.se
suNdBodeN, öregruNd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
väddö gårdsmejeri, väddö

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se
öregruNds hemBageri & CaFé,
öregruNd, 0173-300 31

Mellersta skärgården
Bistraud grissliNge Bistro &
Bar, värmdö, 08-570 228 10

www.grisslingebistro.se
CaFé sjöstugaN, lillsved,
värmdö, 070-310 72 70

www.cafesjostugan.se

Hotell/pensionat/B&B
Öregrund/Östhammar
aNkargårdeN, öregruNd

0173-305 12
www.ankargarden.se

070-594 60 99
www.visitroslagen.se

www.brudhall.com

BogesuNdsgårdeN, vaxholm

glada laxeN, kumliNge

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

djuröNäset, djurö,

park alaNdia hotel, mariehamN

08-571 490 00
www.djuronaset.com

+358 (0)18 141 30
www.vikingline.se/
parkalandiahotel

FågelBrohus, värmdö

hotell Floras trädgård,
öregruNd 0173-316 60,

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se

www.hotellflora.se

griNda Wärdshus, griNda

hotell roseNBerg, sNessliNge

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0173-170 00
www.rosenbergroslagen.se
kloCkargårdeN, öregruNd

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

gåshaga hotell & restauraNg,
lidiNgö , 08-601 34 00,

www.gashaga.nu
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Vandrarhem
Öregrund/Östhammar
epokgårdeN, öregruNd

NiCkstaBadets CampiNg &
vaNdrarhem, NyNäshamN

08-508 439 00, www.stbd.se

Mellersta skärgården

Öregrund/Östhammar

stF studio lagNö, lagNövikeN

domaruddeNs FriluFtsgård,
åkersBerga ,

hotell Floras trädgård,
öregruNd

0156-224 70,
www.studiolagno.se

Norra skärgården

08-520 341 11,
www.landsort.nu

0176-560 40
www.arholmanord.se

Blidö Wärdshus, Blidö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
FejaNs krog, FejaN

sjöBloms öjaBod, laNdsort

Rum

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Södra skärgården

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

0176-940 27,
www.lyckhem.nu
stF vaNdrarhemmet hvilaN,
Norrtälje, 070-792 81 82,

strömska huset, möja

stF BogesuNds
slotts vaNdrar hem & koNFereNs,
vaxholm

08-541 750 60, www.
bogesundsslottsvandrarhem.se

08-542 462 12,
www.finnhamn.se
villa paradis B&B, vaxholm

0768-67 67 20,
08-541 314 35
www.villaparadis.se

Waxholm straNd & CampiNg

0709-34 96 56, 0709-86 12 51
www.strom.loka.moja.dinstudio.se

Stugor/camping

0173-300 64
www.sunnanocamping.com

Norra skärgården
Blidö turistByrå, Blidö

0176-825 30
www.blidoturistbyra.se
grisslehamNs mariNa & CampiNg

Södra skärgården
diN skärgård, Nåttarö

08-744 50 01, 08-520 400 30
www.dinskargard.se
gålö skärgårdskrog & stugBy,
gålö

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
www.nickstabadet.se
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Nåttarö stugBy & CampiNg, Nåt
tarö

08-520 400 30
www.nåttarö.nu

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

orNö Båtvarv, orNö

gällNö vaNdrarhem, gällNö

resestugaN gotska saNdöN

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

08-571 66 117
www.gallno.se

0498-240 450,
www.resestugan.se

stF griNda vaNdrarhem, griNda

idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg, 08-571 590 66

skaNsholmeNs sjökrog, mörkö

08-542 494 91
www.svenskaturistforeningen.se

www.idoborg.se

08-551 550 66
www.skansholmen.com

liCo guideserviCe, öregruNd

sjöBloms serviCe, laNdsort

stF FiNNhamNs vaNdrarhem

08-542 462 12
www.finnhamn.se

stF siaröFortet, ljusterö

08-24 30 90
www.svenskaturistforeningen.se

Södra skärgården
ekuddeNs vaNdrarhem, gålö

0707-60 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se
gruNdets vaNdrarhem,
rögruNd

08-571 561 10,
www.grundet.se
laNdsorts vaNdrarhem,
laNdsort , 08-520 341 05,

www.landsort.com

018-10 15 05
www.licoguideservice.se
lidö värdshus, lidö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

08-520 341 20,
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
trosa havsBad & CampiNg

www.ljusteroskargardscenter.se

0156-124 94
www.trosahavsbad.se
utö värdshus, 08-504 203 00
www.utovardshus.se

lyCkhem skärgårdspeNsioNat,
Björkö , 0176-940 27

Åland

saNdvikeN CampiNg & havsBad,
väddö , 0176-503 15

käriNgsuNd resort & CoNFe reNCe,
eCkerö,

ljusterö skärgårdsCeNter,
ljusterö, 08-542 424 01

www.lyckhemhb.se
www.sandvikencamping.se
stF FritidsByN kapellskäret,
rådmaNsö , 0176-441 69,

+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

070-880 08 38

www.sundsvedenturist.se

FejaNs krog, FejaN

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

NiCkstaBadets CampiNg,
NyNäshamN, 08-520 127

suNdsvedeNs turistaNläggNiNg,
suNdvedeN , 0173-702 42

Norra skärgården

strömska huset, möja

suNNaNö CampiNg, öregruNd

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

stF FiNNhamN, FiNNhamN

www.idoborg.se

BogesuNdsgårdeN, vaxholm

möja gästhem, möja

straNdhotellet, öregruNd

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Öregrund/Östhammar

08-571 66 117
www.gallno.se

0173-360 18, www.ravsten.se

vita griNdarNa, djurö

Mellersta skärgården

gällNö vaNdrarhem, gällNö

rävsteNs stugBy & Fritids
område, gräsö

idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg, 08-571 590 66

www.bopahvilan.se

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

www.ankargarden.se

möja gästhem, möja

Mellersta skärgården

stF lyCkhem
skärgårdspeNsioNat, Björkö

peNsioNat aNkargårdeN,
öregruNd, 0173-305 12

griNda stugBy, griNda

stF FritidsByN kapellskäret,
rådmaNsö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

0173-316 60,
www.hotellflora.se

www.fjarden.se

0709-34 96 56, 0709-86 12 51
www.strom.loka.dinstudio.se

stF lidö värdshus, lidö

08-540 208 25
www.domarudden.se
FjärdeN,

0176-430 41
www.fejan.se
0176-441 69, 070-880 08 38

Konferens/kick off

08-520 127 80
www.nickstabadet.se
stF Nåttarö, 08-520 400 13
www.dinskargard.se

0173-302 00,
www.epokgarden.se

arholma Nord – arChipelago
lodge, arholma ,

stiFtelseN BarNeNs dag,
BarNeNs ö

0176-430 41
www.fejan.se
laNger’s hotell, häverödal

0175-224 25
www.langerhotell.se
lidö värdshus, lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
mellaNgårdeN tvärNö, tvärNö

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno
stiFtelseN BarNeNs dag,
BarNeNs ö

08-508 439 00, www.stbd.se
söderarm – FyreN i ålaNds hav

0176-432 12
www.soderarm.com
åtellet i Norrtälje

0176-70 04 50, www.atellet.se
vill du oCkså syNas här?

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Mellersta skärgården
BogesuNdsgårdeN, vaxholm

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se
BogesuNds slottsvaNdrarhem
& koNFereNs, vaxholm

08-541 750 60, www.bogesundsslottsvandrarhem.se
djuröNäset, djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
domaruddeNs FriluFtsgård,
åkersBerga, 08-540 208 25

www.domarudden.se
griNda Wärdshus, griNda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
grissliNge Bistro & Bar,
värmdö

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se
gåshaga hotell & restauraNg,
lidiNgö , 08-601 34 00

www.gashaga.nu
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hotell Blå Blom, gustavsBerg

sjöBloms öjaBod. laNdsort

svartlöga taxi

08-574 112 60, www.blablom.se

08-520 341 11, 070-531 90 80
www.landsort.nu

070-926 00 52, 070-672 61 11
www.svartlogataxi.se

Åland

Mellersta skärgården

Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

NyBrovikeN sjötaxi, solNa

www.brudhall.com

08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

glada laxeN, kumliNge

roslageNs sjötraFik, stavsNäs

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

NässliNgeN, ljusterö

käriNgsuNd resort & CoNFereNCe,
eCkerö,

saNdhamNsguiderNa,
saNdhamN, gröNskär

08-542 472 10,
www.nasslingen.se

+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

out segliNgseveNemaNg, riNdö

ulFsBy gård, jomala

saNdhamNs rederi, saNdhamN

08-618 00 80, www.out.se

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

070-591 04 66, 08-571 530 36

idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg, 08-571 590 66

www.idoborg.se

ljuNgBergsgårdeN, tyNNiNgö

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se
möja gästhem, 0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
NyCkelvikeNs herrgård, NaCka

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

sailiNg eveNts, värmdö

08-571 471 00
www.sailingevents.se

Bröllop

saNdhamNsguiderNa, saNdhamN,
gröNskär

saNdhamNsguiderNa, saNd
hamN, gröNskär

08-640 80 40,
070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
trosa havsBad & CampiNg

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Båtuthyrning
Mellersta skärgården
FjärdeN, www.fjarden.se
Waxholm straNd & CampiNg

solBerga gård, ruNmarö

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården

stavsNäs Båttaxi, stavsNäs

Norra skärgården

08-571 501 00,
www.battaxi.se

gålö skärgårdskrog & stugBy

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
seglarhotellet i saNdhamN

Bröllop på söderarm

0176-432 12
www.soderarm.com

Södra skärgården

trosa havsBad & CampiNg

08-574 504 00
www.sandhamn.com

kymeNdö serviCe, dalarö

08-501 542 65
www.kymendo.se

skåvsjöholm, åkersBerga

08-540 267 00
www.skavsjoholm.se

syNapseN, NyNäshamN

070-572 19 17
www.skargard.eu

vaxholms kastell, vaxholm

08-541 333 61
www.kastellet.com

utö rederi aB

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Charter/event
Norra skärgården

Waxholm straNd & CampiNg

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Trosa/Sörmland

0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se

trosa rederi, 073-655 18 21
www.trosarederi.se

stiFtelseN BarNeNs dag,
BarNeNs ö

väsBy gård, ljusterö

08-542 410 65,
www.vasbygard.se

yasuragi hasseluddeN,
saltsjöBoo

08-747 61 00, www.yasuragi.se

Södra skärgården
gruNdets vaNdrarhem, rögruNd

Blidö Fiske & skärgårdsguide,

070-239 33 59, 070-593 29 31
www.blidofiske.se
liNjettCharter, Norrtälje

»En tur ut på
böljan blå«

08-571 561 10, www.grundet.se

08-508 439 00, www.stbd.se

Hela skärgården
BlidösuNdsBolaget

Mellersta skärgården

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

aqua Charter, FöretagseveNt
i stoCkholms skärgård

Sjötransport/båtturer

strömma turism oCh sjöFart aB

08-650 38 15
www.aquacharter.se

08-501 542 65
www.kymendo.se

Norra skärgården

WaxholmsBolaget

köruNda
golF & koNFereNshotell, ösmo,

allt i sjötjäNst, söderöra

08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

0176-850 15, 070-625 44 01
www.alltisjotjanst.se

Åland

eNskärs sjötraNsport,
rådmaNsö, 070-692 83

Brudhäll hotell, kökar

gålö skärgårdskrog & stugBy

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
kymeNdö serviCe, dalarö

08-520 390 30
www.korunda.se
lagNö studio, trosa

0156-224 70,
www.studiolagno.se
laNdsorts vaNdrarhem,
laNdsort, 08-520 341 05,

www.landsort.com
NyNäsgårdeN, NyNäshamN

08-520 205 90
www.nynasgarden.se
NyNäs havsBad, NyNäshamN

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
utsikteN meetiNgs, NyNäshamN

08-546 291 00
www.utsiktenmeetings.se
utö värdshus, utö

08-504 203 00
www.utovardshus.se
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www.enskarssjotransport.se
gräskö arkipelagserviCe, gräskö,

08-12 00 40 00
www.stromma.se

+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

070-845 58 63
hasses skärgårdstjäNst, yxlaN

070-537 90 19,
www.taxibat.nu
liCo guideserviCe, öregruNd

018-10 15 05
www.licoguideservice.se
per eliassoN sjötjäNst,
roslageN, 070-660 03 62
www.per-eliasson.se roslageNs
sjötraFik, söderöra

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Fiske

CatCh & relax, vaxholm

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se
eveNtsegliNg.se, lidiNgö

08-55 11 65 50
www.eventsegling.se
gastrorally sWedeN,
stoCkholm, 070-761 99

00

www.gastrorally.se
hamNkrogeN/klart skepp,
stoCksuNd,

08-85 35 00,
www.stocksundsgruppen.se
idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg

Blidö Fiske & skärgårdsguide,

070-239 33 59,
070-593 29 31
www.blidofiske.se
CatCh & relax, vaxholm

08-571 590 66
www.idoborg.se
NyBrovikeN sjötaxi, solNa

08 655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se

out segliNgseveNemaNg, riNdö

liCo guideserviCe, öregruNd

rederi aB alBa

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

0709-816 718, www.myalba.se
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08-618 00 80, www.out.se

saNdhamNsguiderNa,
saNdhamN/gröNskär ,

08-640 80 40
www.sandhamnsguiderna.com
sailiNg eveNts, värmdö

08-571 471 00
www.sailingevents.se
seasaFari riB Charter & eveNt,
vaxholm

08-541 757 00, 0738-00 31 60
www.seasfari.se
Waxholm straNd & CampiNg

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

Södra skärgården

Åland

Spa

Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

Blidö Wärdshus, Blidö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
råNäs slott, råNäs

0175-747 00,
www.ranasslott.se
trosa stadshotell & spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

www.brudhall.com

stridsBy gård, väddö

0176-911 11
www.stridsbygard.se

Norra skärgården

Yoga

Forsmarks Wärdshus, Forsmark

vaNdrarhemmet hvilaN,
Norrtälje, 070-792 81 82

skärgårdskoNsulteN

www.bopahvilan.se

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

sjöBloms serviCe, laNdsort

Mellersta Skärgården

Lägerverksamhet

08-520 341 20,
0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
ulFsBy gård, jomala

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax
möja gästhem, möja

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
stiFtelseN BarNeNs dag,
BarNeNs ö

08-508 439 00,
www.stbd.se
vässarölägret, östhammar

08-652 05 10 (endast grupper)
www.vassaro.nu

Waxholm straNd & CampiNg

Södra Skärgården
Boule

orNö Båtvarv, 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
sjöBloms serviCe, laNdsort

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

vita griNdarNa, djurö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

södertälje gästhamN

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

Volleyboll

trosa havsBad & CampiNg

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Kajak/kanot
vita griNdarNa, djurö

Norra skärgården

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Åland
Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar , +358 (0)18 559 55

Bo & kajak, öregruNd

070-280 54 42,
www.bokajak.se

Minigolf/golf

www.brudhall.com

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

Norra skärgården

Gårdsbutik

lidö värdshus, lidö,

Blidö Wärdshus, Blidö

kajak & uteliv, rådmaNsö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

Mellersta skärgården
griNda gästhamN, griNda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg

08-571 590 66
www.idoborg.se
Norra stavsudda haNdel

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

0176-825 99
www.blidowardshus.se

BoNdeNs matBod, siggesta gård,
värmdö

grisslehamNs mariNa & CampiNg

08-570 245 30
www.bondensmatbod.se

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

Mellersta skärgården
vita griNdarNa, djurö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se
08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

solBerga gård, ruNmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården

vita griNdarNa, djurö

dalarö BaNgolF, dalarö

08-571 678 98
www.vitagrindarna.se

Södra skärgården
trosa havsBad & CampiNg

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
solBerga gård, ruNmarö

08-571 520 61
www.solbergard.nu
0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

Guidning

Mellersta skärgården
idöBorg koNFereNs & retreat,
idöBorg, 08-571 590 66

www.idoborg.se

Livsmedel
Öregrund/Östhammar
straNdNära, öregruNd

(sommartid)
www.strandnaraoregrund.se
vill du oCkså syNas här?

För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.

Norra skärgården
arholma haNdel

0176-560 12, www.arholma.nu
Blidö Wärdshus, Blidö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
iCa BarometerN, Björkö

0176-930 04
www.ica.se/barometern
iCa gräddö skärgårdshaNdel,
rådmaNsö , 0176-400 12
iCa väddö kasseN, älmsta

0176-778 80
öButikeN, tjoCkö, 0176-431
rödlögaBodeN, rödlöga
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0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se

Mellersta skärgården
FiNNhamNs sommarButik

08-542 462 07
griNda laNthaNdel. griNda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
iNgmarsö livs, iNgmarsö

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
Norra stavsudda haNdel,
N stavsudda , 08-571 650

www.stavsudda-handel.se
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svartsö laNthaNdel, svartsö

Öregrund/Östhammar
geNom tideN, Forsmark

köruNda golF & koNFereNshotell,
ösmo

08-520 390 30
www.korunda.se

hässelmara gård, orNö

väddö gårdsmejeri, väddö

Waxholm straNd & CampiNg

Norra skärgården

Cykel

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

Badtunna

Ridning

070-044 05 38
www.genomtiden.se

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Södra skärgården
råNöButikeN, råNö

08-501 571 22
sjöBloms serviCe, laNdsort

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

90 magasinskärgård vår2012

södertälje gästhamN,

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

Åland

Mellersta skärgården

Mellersta skärgården

Sörmland

BlaNd koBBar oCh skär, vaxholm,

öslakt, värmdö

FemöreFortet, oxelösuNd

08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se

08-571 434 20, www.o-markt.se

Information och gruppbokning
0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se

edBlad & Co, gamla staN
ulFsBy gård, jomala

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Bageri

08-551 119 28, www.edblad.com
08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Norra skärgården

Södra skärgården

FurusuNds keramik, FurusuNd

hässelmara gård, orNö
skeBo Bageri & skaFFeri,
skeBoBruk, 0175-401 18
tre små rum, trosa

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

0156-121 51
www.trosahembageri.se

070-678 12 31

öregruNds hemBageri & CaFé

0173-300 31

Hantverk/Inredning

Galleri/Konsthall

solBerga gård, ruNmarö

lärkträdBodeN, orNö
sjöpriCkeN keramikverkstad,
laNdsort

08-520 341 05, 073-231 90 01
www.landsort.com

0176-800 70
(ring om öppettider)
www.furusundskeramik.se

Åland
sjökvarteret, mariehamN

+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com
ålaNds jakt & Fiskemuseum,
eCkerö , +358 (0)40 588 67 16

järNBodeN i harg, hargshamN

www.visitaland.com/jaktfiskemuseum

0173-200 63,
070-290 99 35
www.distingo.se

Byggnadsvård

kulaNs Bod & galleri, Blidö

070-517 12 53,
www.kulan.org
simpNäs hamNCaFé, Björkö

iNgmarsö Norrgård, iNgmarsö

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se

Sörmland

070-974 91 92,
www.cafeet.se

CaFé gula kvarN, NävekvarN

suNdBodeN, öregruNd

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

Elexperimentverkstad

0173-303 38
www.edbladco.com

0173-133 64,
0709-46 84 18
www.sundboden.se

Åland

Whåghals hem & koNst, öregruNd

Forsmarks kraFtverk

järNBodeN i harg, hargshamN

0173-308 50, 070-723 05 48

g & d solBaCka smyCkeN, eCkerö

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

Öregrund/Östhammar
edBlad & Co, öregruNd

0173-200 63,
070-290 99 35
www.distingo.se
kloCkargårdeN, öregruNd

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
saNda gård, harghamN

0173-230 96, www.sandagard.se

+358 18 380 21
www.aland.net/solbacka

Mellersta skärgården

salt, mariehamN

BlaNd koBBar oCh skär, vaxholm,

+358 18 215 05,
www.salt.ax

08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se

ulFsBy gård, jomala

galleri aNNlouise BäCkström,
kalvaNdö gård, värmdö

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

www.teamart.se
för vägbeskrivning

suNdBodeN, öregruNd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sudboden.se

Loppis/antikt

Norra skärgården

hässelmara gård, orNö

koNstpooleN, NyNäshamN

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

08-711 77 88
www.konstpoolen.se

Närproducerat

Museum

0175-77 21 28
www.edbladco.com

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

FurusuNds keramik, FurusuNd

roslagsägg, östhammar

Batteri arholma, arholma

0173-133 69,
www.roslagsagg.se

0176-560 40
www.batteriarholma.se

akeBa, Norrtälje

0176-190 69
www.akeba.se
BrevikslogeN, rådmaNsö

0176-428 06

Barnens verkstad
pythagoras iNdustrimuseum,
Norrtälje , 0176-100 50

www.pythagorasmuseum.se

Södra skärgården

edBlad & Co, Norrtälje

0176-800 70
www.furusundskeramik.se
jolster. älmsta

0176-500 45
www.jolster.se
edBlad & Co, grisslehamN

0175-77 21 27
www.edbladco.com
kulaNs Bod & galleri, Blidö

Forsmarks kraFtverk
vill du oCkså syNas här?

För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.

Norra skärgården

070-517 12 53, www.kulan.org

Norrtelje BreNNeri, lohärad

liNNeladaN, peNNiNgBy

0176-22 71 30
www.norrteljebrenneri.se

0176-26 60 37,
www.linneladan.se
mauds hemslöjd, räFsNäs

0176-403 92
siNgö Choklad, grisslehamN

0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

siNgö Choklad, grisslehamN

0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark
pythagoras iNdustrimuseum,
Norrtälje, 0176-100 50

»Kasta loss
och segla till
nästa hamn«

www.pythagorasmuseum.se
sjöFartsmuseet, älmsta

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Mellersta skärgården
möja hemBygdsmuseum, möja

skeBo Bageri & skaFFeri,
skeBoBruk , 0175-401 18
tomta kalkoNFarm, grisslehamN

0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/moja

0175-306 90, 070-545 20 10

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org

skärgårdsmuseet, stavsNäs
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Gästhamn
Norra skärgården
Blidö Wärdshus, Blidö

0176-825 99
www.blidowardshus.se
FritidsByN kapellskäret,
rådmaNsö , 070-880 08 38
FurusuNd mariNa

0768-03 09 71
www.promarina.se

grisslehamNs mariNa & CampiNg

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
lidö värdshus, lidö

0176-404 99 (konferens)
404 98 (krog), www.lidokrog.nu

Norra skärgården

Norrtälje mariNa

Bergshamra varv,
Bergshamra, 0176-26

0768-03 09 71
www.promarina.se

grisslehamNs mariNa

Mellersta skärgården
griNda Wärdshus

08-542 494 91, www.grinda.se
Waxholms hamN, vaxholm

08-541 322 00
www.waxholmhamn.se

Hela skärgården

Marina/varv

Åland

20 68
www.bergshamravarv.se

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se
gräddö mariNa, rådmaNsö

0176-409 00
www.graddomarina.se

Mellersta skärgården
sviNNiNge mariNa, åkerserga

Södra skärgården

08-540 631 55
www.svinningemarina.se

NyNäshamNs gästhamN

teNö varv, vaxholm

08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
orNö Båtvarv, 08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

08-544 415 00
www.farjerederiet.se

skaNsholmeNs sjökrog, mörkö

08-551 550 66
wwwskansholmen.com
08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

0176-825 30
www.blidoturistbyra.se

Blidö turistByrå,

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se

destiNatioN dalarö

Brudhäll hotell & restauraNt,
kökar, +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com

Sjömack

FurusuNd mariNa

0768-03 09 71
www.promarina.se
0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

08-540 815 10, www.roslagen.se
muskö turistByrå,

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
möja turism, 08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se

08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
orNö turistByrå, 08-501 563 05
www.orno.se (sommartid)
0156-522 22, www.trosa.com
utö turistByrå, 08-501 574 10
www.utoturistbyra.se

Övrigt

kreaplaN arkitektkoNtor,
östhammar , 0173-100 10

www.kreaplan.se

Avlopp
roslagsläNNa allserviCe aB,
Norrtälje, 070-252 82 72

www.markentreprenad.nu

Badrum/kakel
roslageNs kakel, Nysättra

0733-85 34 96

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

Bastu/badtunnor
BastuspeCialisteN

Mellersta skärgården
Norra stavsudda haNdel,
N stavsudda, 08-571 650

www.stavsudda-handel.se

78

svisCh air, svartsö

070-211 13 81
www.svischair.se

Södra skärgården
våNö skärgårdsliv, Nämdö

070-229 64 43

08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

Bergsprängning
Nj mark,

070-602 32 42

Bilar
högluNds Bil & motor,
Norrtälje, 0176-174 30,

www.hoglundsbil.se

vaxholms turistByrå

Bio

08-541 314 80, www.roslagen.se

Blidö Bio, Blidö

0176-409 00
www.graddomarina.se

08-570 346 09, www.varmdo.se

Mellersta skärgården

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se

Norra stavsudda haNdel,
N stavsudda , 08-571 650

öregruNds turistByrå

väddöBygdeNs turist
iNFormatioN,

78

»Hjälp när
nöden
tränger på«
Arkitekt

Svävare

visit värmdö

gräddö mariNa, gräddö

www.stavsudda-handel.se

0739-10 00 01, www.polisen.se
www.batsamverkan.se

eNskärs sjötraNsport, rådmaNsö

trosa turism

grisslehamNs mariNa & CampiNg

tips till sjöpoliseN

iNFormatioN österåker

NyNäshamNs turistByrå

0176-560 12, www.arholma.nu

08-401 69 71

Norra skärgården

0176-719 90, www.roslagen.se

arholma haNdel, arholma

poliseN , 114 14
sjöpoliseN i stoCkholms läN

08-501 508 00,
www.dalaro.se

Norrtälje turistByrå

Norra skärgården

Sjöpolisen

(vid allvarlig olycka ring 112)
arkösuNd, 0705-80 81 24
möja, 0705-80 81 22
räFsNäs, 0705-80 81 18
trosa, 0705-80 81 23
vaxholm, 0705-80 82 01
öregruNd , 0705-80 81 17

orNö Båtvarv, orNö

trosa gästhamN

Åland

+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Södra skärgården

Turistbyråer

södertälje gästhamN

ålaNds turistFörBuNd

Sjöräddningen

sjöBloms serviCe, laNdsort

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

visit skärgårdeN, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

0176-820 26, www.blidobio.se
studio lagNö, 0156-224 70,
www.studiolagno.se

Blommor

0173-305 55
www.roslagen.se (sommartid)
östhammars turistByrå

BlomsterhörNaN, trosa

0156-124 74
BlomsterlaNdet, Norrtälje

Södra skärgården

0173-178 50 www.roslagen.se

0176-28 53 40
www.blomsterlandet.se

skaNsholmeNs sjökrog,
mörkö, 08-551 550 66

vill du oCkså syNas här?

eds haNdelsträdgård,
östhammar, 0173-108 99

www.skansholmen.com

För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.
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www.edstradgard.se
Fru gröN, Norrtälje hamN

0176-22 30 35, www.frugron.se
FurusuNds haNdelsträdgård

0176-803 90

0173-124 30, www.bat-motor.se
erikssoNs Byggeri &
BåtByggarskola, iNgmarsö

kröNs trädgård, älmsta

08-542 461 36

0176-510 41,
www.kronstradgard.se

0176-544 46, 070-460 16 49

matildas trädgård, Bergshamra

0176-26 27 20
www.matildastradgard.se
växplats NyByN, FiNsta

0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com
åkersBerga växtFörsäljNiNg

08-540 625 00
www.bergavaxter.se

hällzoN BåtByggeri, väddö
mattoN mariN, östhammar

0173-214 00,
www.mattonmarin.se
yamaha mariNe store, Norrtälje

Ba solutioNs, Norrtälje

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
hesselius Bygg & el, stoCkholm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

BruNdiNs dyNor & Båtkapell,
åkersBerga , 070-417 44 01

www.brundinskapell.se

haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

Bränneri
Norrtelje BreNNeri, lohärad

0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se

Bygg
CoBaB/roslagsByggare, rimBo

0175-239 00
www.roslagsbyggare.se
Fredrik sjöBloms Bygg, Furu
suNd 0176-807 24,

070-543 39 07
www.www.sjoblomsbygg.se
haNtverkar'N i roslageN

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info
NiClas gustavssoN Bygg &
sNiCkeri, yxlaN

0768-81 61 77, www.ngbygg.se
sällström FiNsNiCkeri & Bygg,
Bergshamra, 0708-26 13 34
östaNå ByggNads, åkersBerga

08-540 647 92, 070-371 54 87
www.ostanobygg.se

Båtar/båtbyggeri
alukiN alumiNiumBåtar,
Norrtälje 0176-22 44 40,

www.alukin.se
Båt & motor, östhammar

0176-102 35, www.kettis.se

haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra

070-591 50 50
www.andersmaleri.com

070-879 32 33,
070-378 00 19
www.hantverkan.info

0176-20 61 00,
www.flugger.com

hesselius Bygg & el aB, sthlm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
roslageNs elprojekt, Norrtälje

0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se
åke roxell el, Blidö

0176-823 90, 070-216 30 98

Båttillbehör
BåtmagNeteN, värmdö

08-571 685 70
www.batmagneten.se

mattoN mariN, östhammar

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

kettis Foto, Norrtälje

aNders måleri, åkersBerga

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
070-738 00 54, www.ressel.se

070-853 55 88
www.ernstdanielssonsel.se

Foto

vill du oCkså syNas här?

doghouse mariNe, sviNNiNge
mariNa, 0733-026 444

sjömaskiNer, katriNeBerg

08-640 20 20, www.elha.se

Färg

mariNFlytBryggaN,
spillersBoda

resselrederi

elhå Bil & Båtel, stoCkholm

0176-108 40,
www.friskaflaktar.se

0176-23 93 13,
070-33 44 646 (Ove)

Båtdynor/kapellmakeri

Bryggor

Friska Fläktar, Norrtälje

0708-11 12 03,
www.el-gubben.se

göraN WesterBergs
elektriska aB, Norrtälje

08-520 272 30
www.osmoplantshop.se

070-750 90 94

elguBBeN, djurhamN

0176-23 23 23,
www.marinestore.se

ösmo plaNtshop, NyNäshamN

BruNN ekovärme,

Fläktar

erNst daNielssoNs el aB, Blidö

För 500 kronor ex moms är platsen din. I ett helt år.

Brunnsborrning

El/reparationer mm

www.doghousemarine.se
0173-214 00,
www.mattonmarin.se

Entreprenader
haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra

www.waterlinedesign.se

Bärgning
aB BilBärgarNa i roslageN/FalCk
räddNiNgskår

0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se
roslaglarm, 0176-177 55,
0175-703 66, 0173-600 50,
www.roslagslarm.se

Catering / Servering
sir perCys CateriNg, simpNäs

08-501 518 80
www.dalaroskargard.se

Diesel/eldningsolja
018-10 75 55,
www.mergol.se

mergol,

08-570 331 95,
070-571 95 80
www.skargardsgrus.se
0176-767 50,
www.rodenakarna.se
www.markentreprenad.nu
WesterBergs grus/NordaNviNd,
djurhamN , 070-349 22 04

www.nordanvind.se

08-120 803 00
www.ilivesthlm.se

Gräv/Markarbeten

NorrortsmäklarNa, täBy

08-768 00 80
www.norrortsmaklarna.se
riksmäklareN, Norrtälje

0176-141 18,
www.riksmaklaren.se
skaNdiamäklarNa, värmdö,
skärgård 08-549 002 00

www.skandiamaklarna.se
sveNsk FastighetsFörmedliNg
NyNäshamN, 08-520 190 50
sveNsk FastighetsFörmedliNg
österåker, 08-540 681 05

Festvåning
hamNkrogeN/klart skepp,
stoCksuNd,

08-85 35 00,
www.stocksundsgruppen.se

aNders eNtrepreNad &
maskiNserviCe, Blidö

070-920 30 89
haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkarn.info

Guldsmed
guldsmederNa, Norrtälje

0176-156 56
www.guldsmederna.se
poraths guld, Norrtälje

0176-101 63
www.guld.net

Hemsidor / Datorhjälp
CialiNe, rimBo

rådmaNsö Bygdegård, gräddö

0709-14 07 81,
www.cialine.se

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Hus/bygg

Fisk/skaldjur/rökeri

Däck/verkstad

NyNäs rökeri, NyNäshamN

vaxholms däCk,

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

rederi aB skärgårdsgrus,
gällNö

i live sthlm, stoCkholm

www.svenskfast.se

0175-305 35, 070-273 20 42
www.singochoklad.se

070-562 33 88

roslagsläNNa allserviCe aB,
Norrtälje, 070-252 82 72

Choklad/marsipan

siNgö Choklad, grisslehamN

jidstraNds eNtrepreNad aB,
Blidö,

Fastighetsmäklare

www.svenskfast.se

0156-139 08
www.kutterkonfekt.se

Grus/jord

rodeNåkarNa, Norrtälje

0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se

marsipaNgårdeN, trosa

vaxholms järN & Färg,
vaxholm, 08-541 307 57

070-879 32 33, 070-378 00 19
www.hantverkan.info

dalarö skärgårdsFörmedliNg

WaterliNe desigN aB

Flügger Färg, Norrtälje
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Ba solutioNs, Norrtälje

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
redmaNs Bygg, FurusuNd

070-471 69 54
www.redmansbygg.se

vätö Byggare, vätö

0176-23 45 31, 070-339 02 09
www.vatobyggare.se
östaNå ByggNads, åkersBerga

08-540 647 92
www.ostanabygg.se

Måleri

Silver/Smycken

Taxi/buss

aNders måleri, åkersBerga

artroom, vaxholm

FrötuNa taxi & Buss, gräddö

070-591 50 50
www.andersmaleri.com

pärlmakeriet, rådmaNsö

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

0739-526 189
www.parlmakeriet.se

Toalett

vikluNds måleri, rådmaNsö

Juridik

0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com

advokataB lasse gärdluNd

Mässor

0176-778 50,
www.advokatablg.se

Järnhandel

08-20 21 10
www.skargardsmassan.se

roslagsjärN med Färg,
Norrtälje, 0176-170 80

08-749 41 00
www.stockholmsmassan.se

vaxholms järN & Färg, vaxholm

Optiker

08-541 307 57

Kamin/spis
eldaButikeN iNter ide, haNiNge

08-714 85 00, www.interide.se
eldaButikeN söderliNds
vedspisar, Norrtälje

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
NiBe Brasvärme, markaryd

speCsavers, Norrtälje

0176-104 30
www.specsavers.se

070-738 00 54, www.ressel.se

Researrangör

Markiser/persienner

FjärdeN, www.fjarden.se
resgladh, Norrtälje

jaNssoNs markiser, Norrtälje

0709-92 97 78
www.resgladh.com

0175-700 47

Marinservice
ekBerg mariNserviCe,
Norrtälje

0176-555 95
www.freysresebyra.se
visit skärgårdeN, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se

Resort

Waxholms mariN &
utBordarserviCe, vaxholm

straNdBy, käriNgsuNd, ålaNd

08-541 312 00
www.utbordarservice.se

Minireningsverk
miljö & BiotekNik,

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

+358 502 795,
+358 40 551 58 34
www.strandby.ax

08-551 165 50
www.eventsegling.se
mariNa läroverket, stoCksuNd

08-85 32 00
www.marinalaroverket.se
sjöskolaN på BeCkholmeN,
stoCkholm, 08-661 09 09,

070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se
trosa traFikskola,

0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

Vatten/VVS

sommarBaCkeNs ullBod

0708-63 42 34
www.bjornpalmqvistvvs.se

0221-516 79,
www.ullboden.se

haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra, 070-879 32 33,

BjörN palmqvist vvs, haNiNge

CeWe vatteNtekNik

0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se
haNtverkar'N i roslageN,
Bergshamra, 070-879 32 33,

070-378 00 19
www.hantverkarn.info
roslagsläNNa allserviCe,
Norrtälje. , 070-252 82 72

Sybehör

www.markentreprenad.nu

ateljé syBoda, östhammar

08-774 96 20, www.sto-elinvest.se

0173-101 10,
www.ateljesyboda.se

Verkstad

stoCkholm eliNvest

Såg/snickeri

CittraverkstadeN, åkersBerga,
Norrtälje

Bergshamra såg & sNiCkeri

08-540 686 50, 0176-189 50
www.cittraverkstaden.se

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se
0176-402 65,
www.rafsnassag.se

CaNadiaN ClassiC Boats,

evetNsegliNg.se, lidiNgö

Strumpor/
underkläder

räFsNäs såg

Roddbåtar

08-542 461 36

skärgårdskoNsulteN, trosa

070-378 00 19
www.hantverkan.info

Freys reseByrå, Norrtälje

erikssoNs Byggeri &
BåtByggarskola, iNgmarsö

08-570 331 95, 070-831 41 10

Städ/fastighetsskötsel

Resebyrå

08-718 25 60
www.batagarskolan.se

070-467 17 99
www.sjoskolan.se

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

»Omväxling
förnöjer«

BåtägarskolaN, BullaNdö

skärgårdstraNsporter, lådNa
utö rederi aB

0176-126 63,
www.koksboden.net

rimBo markis & persieNN

08-542 463 20
www.sjoentreprenaderklindberg.com
08-571 590 40, 070-750 90 90

haNiNge kommuN

0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com

sjöeNtrepreNader
k liNdBerg aB, iNgmarsö,

skåN sjö Frakt aB, Nämdö

Kommun

köksBodeN i seBeNde

Utbildningar, kurser

skärgårdsradioN ,

08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se

Kök/badrum

Ba solutioNs aB, roslageN

ressel rederi

åkersBerga vedspisar

0156-520 00, www.trosa.se

08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

Radiokanal

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se

Trädfällning
iNgarö trädFällNiNg

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

08-506 121 90
www.skargardsradion.se

Fritidstoa, 08-615 25 25,
www.fritidstoa.se

Sjötransporter/
godstrafik

hesselius Bygg & el aB, sthlm

spisdoktorN, åkersBerga

trosa kommuN

0176-523 69
www.pappersstugan.com

0735-05 55 86 (Norrtälje)
0708-307 297 (Gräddö)
0737-070 778 (Grisslehamn)
www.ba-solutions.se

0433-73 000, www.nibe.se

08-606 70 00, www.haninge.se

Sjökort/kompasser mm
pappersstugaN. älmsta

skärgårdsmässaN, djurgårdeN

stoCkholmsmässaN, älvsjö

www.roslagsjern.se

070-594 60 99, www.artroom.nu

Veterinär

xl Bygg spillersBoda

kvisthamra veteriNärkliNik,
Norrtälje , 0176-22 33 02

0176-20 55 50
www.spillersboda.xlbygg.se

Växthus

070-516 86 20,
www.canadianclassicboats.se
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lärkträdBodeN, orNö

076-851 58 25
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Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från tvätta
båten, bärga bilen till spränga berg och borra brunn.«
Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller
egen båt i mellanskärgården.

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

Baldersgatan 25, Knutby Torg
tel 0176-206 100
Vardagar 7–18, Lördag 10–14
F3221SE
www.flugger.se

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG
0708-26
0708
- 2613
133434

www.sallstrombygg.se
l.hsallstrom@swipnet.se

Båttillbehör* Fiske * Dyk * Fritid
Fagerdalavägen 11 A * 139 52 Värmdö
08-571 685 70
www.batmagneten.se

Gods, fordon och
annat skrymmande i hela skärgården.
Sandhamns Rederi AB

070-591
08-571 00
530
070-59104
04 66,
66, 070-270
1936

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter
Jonas: 070–712 59 34
Sten: 070–750 90 94, Niklas: 070–851 41 39
www.bevab.nu, info@bevab.nu

SVERIGES MODERNASTE SJÖMACK

BERGSPRÄNGNING
I ROSLAGEN
070–602 32 42

Träbåtar?

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

NYA 090327

Allt för båt i tyg och väv
Nytillverkning av sprayhood, segelkapell, kapell, sittbrunnstält, båtdynor.
Tvätt, impregnering, reparationer osv.
Egna bryggor för måttagning på
Dalarö och Hornstull.

Jan Pettersson
John Rosenthal
Maggie Öqvist

Elinstallation
Styr & regler • Datanät

Vreta Hammarby
0176-23 93 13 • Ove 070-33 44 646 • gwelab@swipnet.se

Horegrundarbloggen.blogg.se
A S S E S
Bygger och reparerar allt i glasfiber

Bygger Tillverkare
och reparerar
allt i glasfiber
av Arrowbåtarna och Väddösnipan

SKÄRGÅRDSTJÄNST

Följ Öregrund
S J Ö F R A K T & B Å T TA X I
– året om

Tillverkare av Arrowbåtarna och Väddösnipan

Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49 –– Mail plastgubbe@gmail.com

Östernäs, Väddö
Tel 0176-544 46 • 070-460 16 49
plastgubbe@gmail.com

070 -537 90 19
W W W . S K A R GAR DST J AN ST .EU
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Ingarö Trädfällning
08-571 444 60

En komplett däckverkstad

www.ingarotradfallning.se

Petersbergsvägen 5 • 185 34 Vaxholm
08-541 335 50 • 070-532 99 56
vaxholmsdackab@telia.com
www.vaxholmsdack.se

Värmdö

Skärgårdstransporter AB
Transporterar allt från grus till hus.
Även entreprenadmaskinsarbeten.

08-570 331 95, 070-831 41 10

Nytillverkning & reparation av dynor och kapell

• ELINSTALLATION • SERVICE
0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se
Robert: 070-378 82 81 • Jens: 070-926 11 46

Kapelltvätt • Båtmattor • Inredningar

070-417 44 01
www.brundinskapell.se

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd,
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«
Sommarbackens Ullbod
Strumpor
&
underkläder

M/F

Solskär

av mjukaste ull

LEVERERAR GRUS/BADSAND
UTLÄGGES

0221 - 516 79
www.ullboden.se

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

Radon

Allt inom
kakel & klinker

BEHÖRIG VÅTRUM

Mathias 0733 85 34 96
ROINES FOTO GRÄDDÖ

i dricksvattnet?
CEWE Vattenteknik
SÖTT SOM SALT VI RENAR ALLT!
Tel 073-614 45 70

info@cewevattenteknik.se • www.cewevattenteknik.se

Kunskap Trygghet Omtanke Tradition

Telefon 08-520 205 15

070-314 49 43 roines.foto@gmail.com

Centralgatan 8, 149 32 Nynäshamn
Öppet: mån-fre 9.30-18, lör 9-14.

Optik
Tullportsgatan 11, Norrtälje
www.specsavers.se • 0176-104 30

Reportage, kurser, reklam,
miljö, brudpar

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER
070-562
33 88 Jidde,
070-224
80 03 80
Fredrik
TEL. 070-562
33 88,
070-224
03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ
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BYGGER, RENOVER AR OCH
UPPDATER AR DIN BÅT
ALEX@EKBERGMARINSERVICE.SE
TEL 072-236 0 236
WWW.EKBERGMARINSERVICE.SE
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Alla bilar
med garanti

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga
brygga, fixa avlopp till målning och ny bil.«
Vi utför all slags målning, kakel
och klinker i skärgården med
Björnövägen 15, Görla, Norr tälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se
egen
båt och även i Sthlms län.
Björnövägen 15, Görla, Norr tälje TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Görla, Norr tälje

Alla bilar
med garanti

Alla bilar

med garanti
Björnövägen
15, Görla, Norr tälje

Alla bilar 30 • www.hoglundsbil.se
TEL: 0176-174
med garanti

TEL: 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se

Vi säljer
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER
Vi snickra
snickrar, bygger och kaklar

ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00
Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net

Tel/fax 0176-22 50 89 info@viklundsmaleri.com
Mobil 070-533 21 05 www.viklundsmaleri.com

vatobyggare.se

Vätö Byggare AB
0705 08 89 61

Vätö Mark & Bygg AB
0703 39 02 09

Alla jonas@vatobyggare.se
typer av byggverksamhet
benny@vatobyggare.se
Dränering & avloppsanläggningar

SYDDA MARKISER
ESIGN

DA MARKISER
stering som ska hålla
ar byggt markiser med
GN

ch gott hantverk sedan
rsys efter dina önskemål,

ng
ska hålla
rkissom
som passar
just ditt
n! markiser med
ggt
tt hantverk sedan
efter dina önskemål,
som passar just ditt

Allt inom el, vvs, bygg,
marinteknik, försäljning
0708-11 12 03
www.el-gubben.se

BRYGGBEKYMMER?

Rimbo maRkis
&
PeRsienn ab
0175–700 47

Vi utför allt i bryggor och kajer
Pålning • Muddring • Bogsering
Sjötransporter

Sjöentreprenader AB

Stockholmsv. 19
Rimbo

Box 47 • 130 25 Ingmarsö
Tel: 08-542 463 20 • Mobil: 070-347 49 01
Mail: sjoentreprenader@ingmarso.com

M/S Containa:

070-750 90 90
Telefon: 08-571 590 40

Bobcatgrävare

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB

SKÅN SJÖ FRAKT AB

”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

Ett spännande museum
i naturfagra Käringsund i Eckerö på Åland.
Här visas över tvåtusen föremål.

BT Entreprenad &
Sjötransporter

ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM

www.roslagenssjotrafik.se

Bosse 070-595 89 16
www.magasinskargard.se

Även skogsavverkning

+358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/jaktfiskemuseum
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan
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Tävling

4

Vem skrev här?

»

testa diNa litterära kuNskaper Efter Tomas
Tranströmers nobelpris i litteratur känns det som om
skärgården befinner sig i ett kulturellt »stim«. När vi
i år firar hundraårsminnet av August Strindbergs bortgång uppmärksammas arkipelager än en gång positivt.
August Strindberg och Albert Engström upptäckte tidigt övärldarnas speciella kvaliteter.
A
Senare har andra intellektuella författare
som Astrid Lindgren, Tomas Tranströmer
och John Ajvide Lindqvist med flera inspirerats i denna kulturbygd. August Strindberg
förknippas oftast med Kymmendö. Men
han var även sommarboende i Furusund
Albert Engström
där han hyrde på flera ställen. Akterspegeln

kt
ktronis
Vinn ele el från
d
e
m
g
myg
gt
. Så lån
TicMera
r.
e
k
c
rä
lagret

vill nu testa dina litterära kunskaper.
Para ihop författare med den byggnad
de förknippas med. Lämna din lösning
till oss på Allt för Sjön i Magasin Skärgårds monter ag:26.
Eller med e-post till info@magasinskargard.se före den 1 maj 2012.
/ Knep & Knåpmakare roine karlsson

B

Astrid Lindgren
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C

August Strindberg

D

Tomas Tranströmer

24-25.08.

24-25.08.2012

SOL & BAD • STRANDBASTU • BEACHVOLLEY
GOLF • BANGOLF • RIDNING • KAJAKER & KANOTER
BÅTAR • SÄLSAFARI • VILTSAFARI • FISKE • BADTUNNA
BÅTUTFLYKTER • SIGHTSEEING • CYKLING • TENNIS • BOULE
DYKNING • PAINTBALL CROSSKART • MUSEUM
FORNTIDSMINNEN • ÄVENTYR

VÄLKOMMEN
TILL
välkommeN
tIll kärINGsUNd
trIAt
KÄRINGSUND
TRIATHLON
ÅLANDS FJÄRDE TRIATHLON MÄSTERSKAP I SPRINT D
ÅLANDS FJÄRDE TRIATHLON MÄSTERSKAP
I SPRINT DISTANS

AmAtör, proffs
eller ELLER
bekväm åsk
AMATÖR, PROFFS
BEKVÄM ÅSKÅDARE?

Vuxen, ungdom, barn eller knatte, det finns en start
täVla indiViduellt, i lag eller njut aV högklassig unde

VUXEN, UNGDOM, BARN ELLER KNATTE, DET FINNS
EN START FÖR ALLA. TÄVLA INDIVIDUELLT, I LAG
dags attUNDERHÅLLNING.
täVla i sprint triathlon
24-25 augusti
2012
ELLER
NJUTär
AVdet
HÖGKLASSIG

igen. Vi önskar både nya och gamla deltagare hjärtligt Vä
AUGUSTI
ÄR DET DAGS
TÄVLA
I SPRINT TRI-arrange
ngen
käringsund
är triathlon
täVliATT
publikVänligt
ATHLON I KÄRINGSUND IGEN. VI ÖNSKAR BÅDE NYA
start, VarjeOCH
byte
och DELTAGARE
målgång bekVämt
terassen!
GAMLA
HJÄRTLIGTfrån
VÄLKOMNA.
I KÄRINGSUND ÄR TRIATHLON TÄVLINGEN PUB-

Avkoppling ingår alltid

LIKVÄNLIGT
ARRANGERAD.
FÖLJ
MED lagstafetten.
START,
fredagen den
klockan 16:00
startar
på lör
24 augusti
VARJE BYTE OCH MÅLGÅNG BEKVÄMT FRÅN
augusti tävlas
det individuellt. förutom triathon blir det underhållni
TERASSEN!
i käringsund under helgen. efter tävlingen på lördag är det prisutde
Fredagen
den 24
klockan
16:00 fortsätter
startar
traditionsenligt
bastubad
föraugusti
de tävlande.
kvällen
med un
lagstafetten. På lördagen den 25 augusti tävlas det
restaurang käringsund.
individuellt. Förutom triathon blir det underhållning

Grillkvällar med trubadur under högsäsong må–lö
Semesterloppets jubileumsstart den 14.7.2012
Hela familjens triathlonhelg 24–25.8.2012
ETT FAMILJE- OCH MÖTESPARADIS PÅ ÅLAND

för barn i Käringsund under helgen. Efter tävlingen
på lördag är det prisutdelning och traditionsenligt
bastubad för de tävlande. Kvällen fortsätter med
underhållning i Restaurang Käringsund.

www.triathlon.ax

www.triathlon.ax

Lagen island resort.

Robinson finalen i Big Lagoon.

Punta Ballo beach.

Mia besöker El Nido arkipelagen.

Overwater bungalows Apulit island.

Upptäck Filippinerna innan
alla andra gör det.
För tio år sedan förälskade jag mig i ett land på andra sidan jordklotet. Då liksom nu hade inte många turister
hittat hit. Under det decennium som gått har jag rest runt i öriket och även byggt en egen resort, Easy Diving
& Beach resort på ön Negros.
Bästa tiden att resa hit är under vår mörka vinter. Landet består av 7107 öar så ta gärna med lite extra tid
i planeringen, minst två veckor, gärna längre. Det finns så mycket att upptäcka. El Nido, arkipelagen där
Robinson spelades in är en klar favorit. Likaså Bohol, Badian, Apo och Apulit island. Men i topp kommer vår
egen strand Punta Ballo i Sipalay. Här varvas lugna sköna dagar med utflykter till Danjugan naturreservat,
dykning i världsklass och kajakpaddling med god mat och trevliga kvällar under stjärnhimlen.
Kom in till Mia och mina kollegor på Freys resebyrå, vi berättar gärna mer och ger dig olika förslag på
resrutter och priser beroende på rumstandard och vad du vill göra på semestern. Grundpriset för flyg och
boende ett par veckor börjar från ca 14.000 kronor. Filippinerna behöver mer turister och människorna här
välkomnar dig med öppna armar. Välkommen hem.
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norrTälje

Tel 0176-555 95
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